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Destillaten (aardolie), zware 
nafteenhoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen door 
vacuümdestillatie van het residu 
van de atmosferische destillatie 
van ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minstens 19 10-6 m2.s-1 bij 40 
°C. Bevat relatief weinig normale 
paraffinen.)

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

Destillaten (aardolie), met zuur 
behandelde zware 
nafteenhoudende fractie; niet of 
licht geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen als 
het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit van minstens 19 
10-6 m2.s-1 bij 40 °C. Bevat 
relatief weinig normale 
paraffinen.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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Destillaten (aardolie), 
zuurbehandelde lichte 
nafteenhoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C15 tot en met C30, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit die kleiner is dan 
19 10-6 m2.s-1 bij 40 °C. Bevat 
relatief weinig normale 
paraffinen.)

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

Destillaten (aardolie), 
zuurbehandelde zware 
paraffinehoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit die minstens
19 10-6 m2.s-1 is bij 40 °C.)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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Destillaten (aardolie), 
zuurbehandelde lichte 
paraffinehoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C15 tot en met C30, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit die kleiner is dan 
19 10-6 m2.s-1 bij 40 °C.)

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

Destillaten (aardolie), chemisch 
geneutraliseerde zware 
paraffinehoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een 
behandelingsproces waarbij zure 
materialen worden verwijderd. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m2.s-1 is bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid alifatische 
koolwaterstoffen.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Destillaten (aardolie), chemisch 
geneutraliseerde lichte 
paraffinehoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een 
behandelingsproces waarbij zure 
materialen worden verwijderd. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C15 tot en met C30, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit die kleiner is dan 
19 10-6 m2.s-1 bij 40 °C.)

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

Destillaten (aardolie), chemisch 
geneutraliseerde zware 
nafteenhoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een 
behandelingsproces waarbij zure 
materialen worden verwijderd. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit die minstens 
19 10-6 m2.s-1 is bij 40 °C. Bevat 
relatief weinig normale 
paraffinen.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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Destillaten (aardolie), chemisch 
geneutraliseerde lichte 
nafteenhoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een 
behandelingsproces waarbij zure 
materialen worden verwijderd. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C15 tot en met C30, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit die kleiner is dan 
19 10-6 m2.s-1 bij 40 °C. Bevat 
relatief weinig normale 
paraffinen.)

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

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

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

132207-32-0

12172-73-5
77536-66-4

77536-68-6
77536-67-5
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Aanhangsel 2

Punt 28 — Kankerverwekkende stoffen: categorie 2

Stoffen Catalogus-
nummer

EG-nummer CAS-
nummer

Nota’s

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

Berylliumverbindingen met 
uitzondering van beryllium-
aluminiumsilicaat

004-002-00-2

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

Sulfallaat (ISO); 2-
chloorallyldiethyldithiocarbamaat

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

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

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

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

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

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

Zouten van hydrazine 007-014-00-6

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

Hydrazinebis(3-carboxy-4-
hydroxybenzeensulfonaat)

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

Hexamethylfosforzuurtriamide; 
hexamethylfosforamide

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

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

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

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

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

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

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

Natriumdichromaat, dihydraat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Chromyldichloride 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

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

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

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

Chroom (III) chromaat; 
chromichromaat; chroom (III) 
zout van chroom (VI) zuur

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

Chroom (VI) verbindingen, met 
uitzondering van bariumchromaat 
en de in de bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EG met name genoemde

024-017-00-8 — —

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

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

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

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

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

Cadmiumfluoride 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
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Cadmiumchloride 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

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

Benzoapyreen; 
benzod,e,fchryseen

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

Benzoaantraceen 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benzobfluorantheen; 
benzoeacefenantryleen

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

Benzojfluorantheen 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benzokfluorantheen 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibenzoa,hantraceen 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

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

Benzoepyreen 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-Dibroomethaan; 
ethyleendibromide

602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-Dichloorethaan; 
ethyleenchloride

602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

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

Trichloorethyleen; trichlooretheen 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-Chloortolueen; benzylchloride 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α-Trichloortolueen 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-Dichloor-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
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Hexachloorbenzeen 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

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

2,3-Dibroompropaan-1-ol; 2,3-
dibroom-1-propanol

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

Ethyleenoxide; oxiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-Chloor-2,3-epoxypropaan; 
epichloorhydrine

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

Propyleenoxide; 1,2-
epoxypropaan; methyloxiraan

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

2,2'-Bioxirane; 1,2:3,4-
diepoxybutaan

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

2,3-Epoxypropaan-1 -ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

Fenylglycidylether; 2,3-
epoxypropylfenylether; 1,2-
epoxy-3-fenoxypropaan

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

Styreenoxide; 
(epoxyethyl)benzeen; 
fenyloxiraan

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

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

R-2,3-epoxy-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

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

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

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

3-Propanolide; 1,3-propiolacton 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Urethaan(INN); ethylcarbamaat 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
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Methylacrylamidomethoxyacetaat 
(bevattende ≥ 0,1 % acrylamide)

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

Methylacrylamidoglycolaat 
(bevattende ≥ 0,1 % acrylamide)

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

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

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

204-450-0 1 121-14-2 12,4-Dinitrotolueen 1; 
dinitrotolueen 2; dinitrotolueen, 
technische kwaliteit

609-007-00-9

246-836-1 2 25321-14-6 2

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

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

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

Nitrofeen (ISO); 2,4-
dichloorfenyl-4-nitrofenylether

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

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

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

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

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

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

Hydrazine-tri-nitromethaan 609-053-00-X 414-850-9 —

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

Azobenzeen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
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Methyl-ONN-
azoxymethylacetaat; 
methylazoxymethylacetaat

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

Dinatrium-{}{5-(4′-((2,6-
dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-
sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1′-
bifenyl)-4-yl)azosalicylato(4-)}}-
cupraat(2-)

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

4-o-Tolylazo-o-toluidine; 4-
amino-2′,3-dimethylazobenzeen; 
fast garnet GBC base; AAT

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

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

Azo kleurstoffen op basis van 
benzidine; 4,4′-
diarylazobifenylkleurstoffen, met 
uitzondering van de in de bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG met 
name genoemde

611-024-00-1 — —

Dinatrium
4-amino 3-4′-(2,4-
diaminofenyl)azo1,1′-bifenyl-4-
ylazo-6-(fenylazo)-5-
hydroxynafthaleen-2,7-
disulfonaat; C.I. Direct Black 38

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

Tetranatrium
3,3′-1.1′-bifenyl-4,4′-
diylbis(azo)bis5-amino-4-
hydroxynaftahaleen-2,7-
disulfonaat; C.I. Direct Blue 6

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

Dinatrium
3,3′-1,1′-bifenyl-
4,4′diylbis(azo)bis(4-
aminonaftaleen-1-sulfonaat); C.I. 
Direct Red 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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Azokleurstoffen op basis van o-
dianisidine; 4,4'-diarylazo-3,3'-
dimethoxybifenylkleurstoffen met 
uitzondering van die welke elders 
in bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG genoemd worden

611-029-00-9 — —

Kleurstoffen op basis van o-
tolidine; 4,4'-diarylazo-3,3'-
dimethylbifenylkleurstoffen, met 
uitzondering van die welke elders 
in bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG genoemd worden

611-030-00-4 — —

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

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

6-Hydroxy-1-(3-
isopropoxypropyl)-4-methyl-2-
oxo-5-4-(fenylazo)fenylazo-1,2-
dihydro-3-pyridinecarbonitril

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

(6-(4-hydroxy-3-(2-
methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-
naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-
diyl)bis(amino-1-
methylethyl)ammonium-formaat

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

Trinatrium-4'-(8-acetylamino-3,6-
disulfonato-2-nafthylazo)-4''-(6-
benzoylamino-3-sulfonato-2-
nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-
tetraolato-O, O', O'', O'''koper(II)

611-063-00-4 413-590-3 —
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Fenylhydrazine 1 612-023-00-9 202-873-5 1 100-63-0 1 E

Fenylhydrazinechloride 2 200-444-7 2 59-88-1 2

Fenylhydrazinehydrochloride 3 248-259-0 3 27140-08-5 3

Fenylhydrazinesulfaat (2:1) 4 257-622-2 4 52033-74-6 4

2-Methoxy-aniline; o-anisidine 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3′-Dimethoxybenzidine; o-
dianisidine

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

Zouten van 3,3′-
dimethoxybenzidine; zouten van 
o-dianisidine

612-037-00-5

3,3′-Dimethylbenzidine; o-
toluïdine

612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4′-Diaminodifenylmethaan 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3′-Dichloorbenzidine 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

Zouten van 3,3′-
dichloorbenzidine

612-069-00-X 210-323-01
265-293-12

277-822-33

612-83-91
64969-34-22

74332-73-33

Dimethylnitrosamine; N-
nitrosodimethylamine

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

2,2′-Dichloor-4,4′-
methyleendianiline; 4,4′-
methyleenbis(2-chlooraniline)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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Zouten van 2,2′-dichloor-4,4′-
methyleendianiline; zouten van 
4,4′-methyleenbis(2-
chlooraniline)

612-079-00-4

Zouten van 3,3′-
dimethylbenzidine; zouten van o-
tolidine

612-081-00-5 210-322-51

265-294-72
277-985-03

612-82-81

64969-36-42
74753-18-73

1-Methyl-3-nitro-1-
nitrosoguanidine

612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4-4′-Methyleendi-o-toluïdine 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

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

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

4-Methyl-m-fenyleendiamine 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

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

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

Ethyleenimine; aziridine 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-Methylaziridine; 
propyleenimine

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

Captafol (ISO); 1,2,3,6-
tetrahydro-N-(1,1,2,2-
tetrachloorethylthio) ftaalimide

613-046-00-7 219-363-3 2425-06-01

Carbadox (INN); 2-
(methoxycarbonylhydrazonometh
yl)chinoxaline-1,4-dioxide; 
methyl-3-(chinoxaline-2-
ylmethyleen)carbazaat-1,4-
dioxide

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

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

Mengsel van: N-3-hydroxy-2-(2-
methyl-acryloylamino-methoxy)-
propoxymethyl-2-methyl-
acrylamide; N-2,3-bis-(2-methyl-
acryloylaminomethoxy)propoxym
ethyl-2-methylacrylamide; 
methacrylamide; 2-methyl-N-(2-
methyl-acryloylamino-methoxy-
methyl)-acrylamide; N-(2,3-
dihydroxy-propoxymethyl)-2-
methyl-acrylamide

616-057-00-5 412-790-8 —

Destillaten (koolteer), 
benzolfractie; lichte olie 

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de destillatie van 
koolteer. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C10, met een 
destillatietraject van ongeveer 80 
°C tot 160 °C.)

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

Teeroliën, bruinkool; lichte olie 

(Het destillaat van bruinkoolteer, 
met een kooktraject van ongeveer 
80 °C tot 250 °C. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische en 
aromatische koolwaterstoffen en 
monobasische fenolen.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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Benzolvoorloop (kool); lichte 
olie, laagkokende fractie
(Het destillaat van lichte olie uit 
de cokesoven met een 
destillatietraject beneden 
ongeveer 100 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit C4- tot C6-
alifatische koolwaterstoffen.)

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

Destillaten (koolteer), 
benzolfractie, rijk aan benzeen, 
tolueen en xyleen; lichte olie , 
laagkokende fractie
(Een residu dat afkomstig is uit de 
destillatie van ruwe benzol om 
benzolvoorfracties te verwijderen. 
Voornamelijk samengesteld uit 
benzeen, tolueen en xylenen, met 
een kooktraject van ongeveer 75 
°C tot 200 °C.)

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

Aromatische koolwaterstoffen; 
C6-10-, rijk aan C8; lichte olie , 
laagkokende fractie

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

Teerolie (kool), licht; lichte olie , 
laagkokende fractie

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

Lichte teerolie (kool), xyleen-
styreengedeelte; lichte olie , 
middenfractie

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Lichte teerolie (kool), cumaroon-
styreen bevattend; lichte olie , 
middenfractie

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

Nafta (kool), destillatieresiduen; 
lichte olie , hoogkokende fractie

(Het residu dat resteert uit de 
destillatie van herwonnen nafta. 
Voornamelijk samengesteld uit 
naftaleen en 
condensatieproducten van indeen 
en styreen.)

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

Aromatische koolwaterstoffen, 
C8-; lichte olie , hoogkokende 
fractie

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

Aromatische koolwaterstoffen, 
C8-9-; koolwaterstofhars-
polymerisatie-bijproduct; lichte 
olie , hoogkokende fractie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de verdamping, 
onder vacuüm, van solvent uit 
gepolymeriseerde 
koolwaterstofhars. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C8
en C9, met een kooktraject van 
ongeveer 120 °C tot 215 °C.)

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

Aromatische koolwaterstoffen, 
C9-12-; benzeendestillatie; lichte 
olie , hoogkokende fractie

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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Extractresiduen (kool), 
benzolfractie alkalisch, 
zuurextract; lichte olie , 
extractieresidu, laagkokende 
fractie

(Het herdestillaat dat afkomstig is 
uit het destillaat, ontdaan van 
teerzuren en teerbasen, uit 
bitumineuze kool-hoge-
temperatuurteer en dat een 
kooktraject heeft van ongeveer 90 
°C tot 160 °C. Bestaat 
voornamelijk uit benzeen, tolueen 
en xylenen.)

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

Extractresiduen (koolteer), 
benzolfractie alkalisch, 
zuurextract; lichte olie , 
extractieresidu, laagkokende 
fractie

(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de herdestillatie 
van het destillaat van bij hoge 
temperatuur verkregen koolteer 
(teerzuur- en teerbasevrij). 
Bestaat voornamelijk uit 
ongesubstitueerde en 
gesubstitueerde mononucleaire 
aromatische koolwaterstoffen met 
een kookpunt in het traject van 85 
°C tot 195 °C.)

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

Extractieresiduen (kool), 
benzolfractie zuur; lichte olie , 
extractieresidu, laagkokende 
fractie

(Een zuur bezinksel dat als 
bijproduct gevormd wordt bij de 
zuivering met zwavelzuur van 
ruwe hogetemperatuurkool. 
Bestaat voornamelijk uit 
zwavelzuur en organische 
verbindingen.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Extractresiduen (kool), lichte olie 
alkalisch, destillatietopproducten; 
lichte teerolie, extractieresidu, 
laagkokende fractie
(De eerste fractie uit de destillatie 
van voorfractioneringsbodem-
fracties, rijk aan aromatische 
koolwaterstoffen, cumaron, 
naftaleen en indeen, of gespoelde 
carbololie. Kookt grotendeels 
beneden 145 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit alifatische en 
aromatische C7- en C8-
koolwaterstoffen.)

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

Extractieresiduen (kool), lichte 
olie alkalisch, zuurextract, 
indeenfractie; lichte teerolie, 
extractieresidu, middenfractie

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

Extractresiduen (kool), lichte olie 
alkalisch, indeennaftafractie; 
lichte teerolie, extractieresidu, 
hoogkokende fractie
(Het destillaat van 
voorfractioneringsbodemfracties, 
rijk aan aromatische 
koolwaterstoffen, cumaron, 
naftaleen en indeen, of gespoelde 
carbolhoudende oliën met een 
kooktraject van ongeveer 155 °C 
tot 180 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit indeen, indan en 
trimethylbenzenen.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Solventnafta (kool); lichte olie , 
extractieresidu, hoogkokende 
fractie

(Het destillaat dat wordt 
verkregen uit het alkalische 
extractresidu van koolteer 
verkregen bij hoge temperatuur, 
lichte olie verkregen uit de 
cokesoven of koolteerolie, met 
een destillatietraject van 130 °C 
tot 210 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit indeen en andere 
polycyclische ringsystemen die 
een enkele aromatische ring 
bevatten. Kan fenolische 
verbindingen en aromatische 
stikstofbasen bevatten.)

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

Destillaten (koolteer), lichte 
oliën, neutrale fractie; lichte olie , 
extractieresidu, hoogkokende 
fractie

(Een destillaat dat afkomstig is uit 
de gefractioneerde destillatie van 
bij hoge temperatuur verkregen 
koolteer. Voornamelijk 
samengesteld uit 
alkylgesubstitueerde aromatische 
koolwaterstoffen met één ring, 
met een kooktraject van ongeveer 
135 °C tot 210 °C. Kan 
bovendien onverzadigde 
koolwaterstoffen, zoals indeen en 
cumaron, bevatten.)

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

Destillaten (koolteer), lichte 
oliën, zuurextracten; lichte olie , 
extractieresidu, hoogkokende 
fractie

(Deze olie is een complex 
mengsel van aromatische 
koolwaterstoffen, voornamelijk 
indeen, naftaleen, cumaron, fenol 
en o-, m- en p-kresol, met een 
kooktraject van ongeveer 140 °C 
tot 215 °C.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Destillaten (koolteer), lichte 
oliën; fenololie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van 
koolteer. Bestaat uit aromatische 
en andere koolwaterstoffen, 
fenolhoudende verbindingen en 
aromatische stikstofverbindingen 
en heeft een destillatietraject van 
ongeveer 150 °C tot 210 °C.)

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

Teeroliën, kool; fenololie
(Het destillaat van bij hoge 
temperatuur verkregen koolteer, 
met een destillatietraject van 
ongeveer 130 °C tot 250 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
naftaleen, alkylnaftalenen, 
fenolhoudende verbindingen en 
aromatische stikstofbasen.)

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

Extractresiduen (kool), lichte olie 
alkalisch, zuurextract; fenololie, 
extractieresidu

(De olie die wordt verkregen door 
een zure spoeling van alkalisch 
gewassen carbololie om de 
ondergeschikte hoeveelheden aan 
basische verbindingen (teerbasen) 
te verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit indeen, indan en 
alkylbenzenen.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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Extractresiduen (kool), 
teeroliealkalische; fenololie, 
extractieresidu

(Het residu dat wordt verkregen 
uit koolteerolie door een 
alkalische spoeling, zoals waterig 
natriumhydroxide, na de 
verwijdering van ruwe 
koolteerzuren. Voornamelijk 
samengesteld uit naftalenen en 
aromatische stikstofbasen.)

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

Extractoliën (kool), lichte olie; 
zuurextract

(Het waterige extract dat wordt 
gevormd door een zure spoeling 
van alkalisch gewassen 
carbololie. Bestaat voornamelijk 
uit zure zouten van meerdere 
aromatische stikstofbasen met 
inbegrip van pyridine, chinoline 
en alkylderivaten daarvan.)

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

Pyridine, alkylderivaten; ruwe 
teerbasen

(De complexe verzameling 
polygealkyleerde pyridinen, 
verkregen uit de destillatie van 
koolteer of als hoogkokend 
destillaat (boven ongeveer 150 
°C) uit de reactie van ammoniak 
met aceetaldehyd, formaldehyd of 
paraformaldehyd.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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Teerbasen, kool, picolinefractie; 
gedestilleerde teerbasen
(Pyridinebasen met een 
kooktraject van ongeveer 125 °C 
tot 160 °C die worden verkregen 
door destillatie van 
geneutraliseerd zuurextract van 
de basebevattende teerfractie die 
wordt verkregen door de 
destillatie van bitumineuze 
koolteren. Voornamelijk 
samengesteld uit lutidinen en 
picolinen.)

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

Teerbasen, kool, lutidinefractie; 
gedestilleerde teerbasen

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

Extractoliën (kool), teerbase, 
collidinefractie; gedestilleerde 
teerbasen
(Het extract dat wordt gevormd 
door de zure extractie van basen 
uit aromatische oliën die 
afkomstig zijn uit ruwe koolteer, 
neutralisatie alsmede destillatie 
van de basen. Voornamelijk 
samengesteld uit collidinen, 
aniline, toluïdinen, lutidinen en 
xylidinen.)

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

Teerbasen, kool, collidinefractie; 
gedestilleerde teerbasen

(De destillatiefractie met een 
kooktraject van ongeveer 181 °C 
tot 186 °C die afkomstig is uit de 
ruwe basen die worden verkregen 
uit de geneutraliseerde 
zuurgeëxtraheerde 
basebevattende teerfracties die 
worden gevormd door de 
destillatie van bitumineuze 
koolteer. Bevat voornamelijk 
aniline en collidinen.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Teerbasen, kool, anilinefractie;
gedestilleerde teerbasen
(De destillatiefractie met een 
kooktraject van ongeveer 180 °C 
tot 200 °C die afkomstig is uit de 
ruwe basen die worden verkregen 
door de verwijdering van fenolen 
en basen uit de gecarboliseerde 
olie die afkomstig is uit de 
destillatie van koolteer. Bevat 
voornamelijk aniline, collidinen, 
lutidinen en toluïdinen.)

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

Teerbasen, kool, toluïdinefractie; 
gedestilleerde basen

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

Destillaten (aardolie), alkeen-
alkynvervaardigingspyrolyseolie, 
gemengd met bij hoge 
temperatuur verkregen koolteer, 
indeenfractie; geherdestilleerde 
fracties
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een herdestillaat uit 
de fractionele destillatie van 
hogetemperatuurteer uit 
bitumineuze kool en residuoliën 
die zijn verkregen bij de 
pyrolytische productie van 
alkenen en alkynen uit 
aardolieproducten of aardgas. 
Bestaat voornamelijk uit indeen 
en heeft een kooktraject van 
ongeveer 160 °C tot 190 °C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Destillaten (kool), residuele 
pyrolyseoliën uit koolteer, 
naftaleenoliën; geherdestilleerde 
fracties
(Het herdestillaat dat wordt 
verkregen uit de gefractioneerde 
destillatie van bij hoge tempera-
tuur uit bitumineuze kool 
verkregen teer en residuele 
pyrolyseoliën, met een kook-
traject van ongeveer 190 °C tot 
270 °C. Voornamelijk samen-
gesteld uit gesubstitueerde 
dinucleaire aromaten.)

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

Extractoliën (kool), residuele 
pyrolyseoliën uit koolteer, 
naftaleenolie, herdestillaat; 
geherdestilleerde fracties
(Het herdestillaat dat afkomstig is 
uit de gefractioneerde destillatie 
van, van basen en fenolen 
ontdane, methylnaftaleenolie die 
wordt verkregen uit bij hoge 
temperatuur uit bitumineuze kool 
verkregen teer en residuele 
pyrolyseoliën en dat een kook-
traject heeft van ongeveer 220 °C 
tot 230 °C. Bestaat voornamelijk 
uit ongesubstitueerde en 
gesubstitueerde dinucleaire 
aromatische koolwaterstoffen.)

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

Extractieoliën (kool), koolteer en 
pyrolyseresiduoliën, 
naftaleenoliën; geherdestilleerde 
fracties

(Een neutrale olie, die wordt 
verkregen door het van basen en 
fenolen ontdoen van de olie 
afkomstig uit de destillatie van 
hogetemperatuur-teer en 
pyrolyseresiduoliën, met een 
kooktraject van 225 °C tot 255 
°C. Voornamelijk samengesteld 
uit gesubstitueerde dinucleaire 
aromatische koolwaterstoffen.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
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Extractieoliën (kool), koolteer en 
pyrolyseresiduoliën, 
naftaleenolie, destillatieresiduen; 
geherdestilleerde fracties
(Residu van de destillatie van, 
van fenolen en basen ontdane, 
methylnaftaleenolie (afkomstig 
uit bitumineuze koolteer en 
pyrolyseresidu-oliën) met een 
kooktraject van 240 °C tot 260 
°C. Voornamelijk samengesteld 
uit gesubstitueerde dinucleaire 
aromatische en heterocyclische 
koolwaterstoffen.)

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

Absorptieoliën, 
bicycloaromatische en 
heterocyclische 
koolwaterstoffractie; benzol-
wasolie, destillaat

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een herdestillaat uit 
de destillatie van spoelolie. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische en heterocyclische 
koolwaterstoffen met twee ringen 
en heeft een kooktraject van 
ongeveer 260 °C tot 290 °C.)

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

Destillaten (koolteer), lichte 
fractie, rijk aan fluoreen; benzol-
wasolie, destillaat

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door kristallisatie van 
teerolie. Bestaat uit aromatische 
en polycyclische 
koolwaterstoffen, voornamelijk 
fluoreen en enig acenafteen.)

648-042-00-4 284-900-00-0 84989-11-7 M
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Creosootolie, acenafteenfractie, 
acenafteenvrij; benzol-wasolie, 
destillaat

(De olie die resteert na 
verwijdering door een 
kristallisatieproces van acenafteen 
uit acenafteenolie uit koolteer. 
Voornamelijk samengesteld uit 
naftaleen en alkylnaftalenen.)

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

Destillaten (koolteer), zware 
oliën; zware antraceenolie

(Destillaten die worden verkregen 
uit de gefractioneerde destillatie 
van koolteer uit bitumineuze 
kool, met een kooktraject van 
ongeveer 240 °C tot 400 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
tri- en polynucleaire 
koolwaterstoffen en 
heterocyclische verbindingen.)

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

Antraceenolie, zuurextract; 
antraceenolie, extractieresidu
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen uit de van base 
ontdane fractie verkregen door de 
destillatie van koolteer, met een 
kooktraject van ongeveer 325 °C 
tot 365 °C. Bevat voornamelijk 
antraceen, fenantreen en 
alkylderivaten daarvan.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Destillaten (koolteer); zware 
antraceenolie
(Het destillaat van koolteer met 
een destillatietraject van ongeveer 
100 °C tot 450 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit aromatische 
koolwaterstoffen met twee- tot 
viervoudig gecondenseerde 
ringen, fenolhoudende 
verbindingen en aromatische 
stikstofbasen.)

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

Destillaten (koolteer), pek, zware 
oliën; zware antraceenolie

(Het destillaat dat afkomstig is uit 
de destillatie van de pek die wordt 
verkregen uit bitumineuze 
hogetemperatuurteer. 
Voornamelijk samengesteld uit 
tri- en polynucleaire aromatische 
koolwaterstoffen, met een 
kooktraject van ongeveer 300 °C 
tot 470 °C. Het product kan 
tevens heteroatomen bevatten.)

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

Destillaten (koolteer), pek; zware 
antraceenolie

(De olie die wordt verkregen uit 
de condensatie van de dampen uit 
de warmtebehandeling van pek. 
Voornamelijk samengesteld uit 
aromatische verbindingen met 
twee tot vier ringen en met een 
kooktraject van ongeveer 200 °C 
tot meer dan 400 °C.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Destillaten (koolteer), zware 
oliën, pyreenfractie; zware 
antraceenolie, destillaat

(Het herdestillaat dat wordt 
verkregen uit de gefractioneerde 
destillatie van pekdestillaat met 
een kooktraject van ongeveer 350 
°C tot 400 °C. Bestaat 
voornamelijk uit tri- en 
polynucleaire aromaten en 
heterocyclische 
koolwaterstoffen.)

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

Destillaten (koolteer), pek, 
pyreenfractie; zware 
antraceenolie, destillaat

(Het herdestillaat dat wordt 
verkregen uit de gefractioneerde 
destillatie van pekdestillaat en een 
kooktraject heeft van ongeveer 
380 °C tot 410 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit tri- en 
polynucleaire aromatische 
koolwaterstoffen en 
heterocyclische verbindingen.)

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

Paraffinewassen (kool), 
bruinkool-hogetemperatuurteer, 
behandeld met kool; 
steenkoolteerextract
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van lignietcarbonisatieteer met 
geactiveerde kool om 
sporenbestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte en niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

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



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 75
BIJLAGE XVII DG C I NL

Paraffinewassen (kool), 
bruinkool-hogetemperatuurteer, 
behandeld met kool ; 
steenkoolteerextract
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van lignietcarbonisatieteer met 
bentoniet om sporenbestanddelen 
en onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte en niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

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

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

Pek, koolteer, hoge temperatuur; 
pek

(Het residu dat wordt verkregen 
bij de destillatie van bij hoge 
temperatuur verkregen koolteer. 
Een zwarte vaste stof met een 
verwekingstraject van bij 
benadering 30 °C tot 180 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
een complexe verzameling van 
aromatische koolwaterstoffen met 
drie- of meervoudig 
gecondenseerde ringen.)

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

Pek, koolteer, hoge temperatuur, 
warmtebehandeld; pek
(Het met warmte behandelde 
residu van de destillatie van 
hogetemperatuur-koolteer. Een 
zwarte vaste stof met een 
verwekingstraject van ongeveer 
80 °C tot 180 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit een complex 
mengsel van aromatische 
koolwaterstoffen met drie of meer 
gecondenseerde ringen.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Pek, koolteer, hoge temperatuur, 
secundair; pekdestillaat
(Het residu, verkregen tijdens de 
destillatie van hoogkokende 
fracties uit hogetemperatuurteer 
uit bitumineuze kool en/of pek-
cokes-olie, met een 
verwekingspunt van 140 °C tot 
170 °C volgens DIN 52025. 
Bestaat voornamelijk uit tri- en 
meerkernige aromatische 
verbindingen die ook 
heteroatomen bevatten.)

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

Residuen (koolteer), 
pekdestillatie-; pekdestillaat

(Residu van de gefractioneerde 
destillatie van pekdestillaat, met 
een kooktraject van ongeveer 400 
°C tot 470 °C. Bestaat 
voornamelijk uit polynucleaire 
aromatische koolwaterstoffen en 
heterocyclische verbindingen.)

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

Teer, kool, hoge temperatuur, 
destillatie- en opslagresiduen; 
steenkoolteer, vaste bestanddelen

(Cokes en as bevattende vaste 
residuen die worden afgescheiden 
bij destillatie en thermische 
behandeling van uit bitumineuze 
kool afkomstige 
hogetemperatuurteer in 
destillatie-installaties en 
opslagtanks. Bestaat 
voornamelijk uit koolstof en 
bevat een kleine hoeveelheid 
heteroverbindingen alsmede 
asbestanddelen.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
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Teer, kool, opslagresiduen; 
steenkoolteer, vaste bestanddelen
(Het bezinksel dat wordt 
verwijderd uit ruwe 
koolteeropslag. Voornamelijk 
samengesteld uit koolteer en 
koolstofhoudend 
deeltjesmateriaal.)

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

Teer, kool, hoge temperatuur, 
residuen; steenkoolteer, vaste 
bestanddelen

(Vaste stoffen die worden 
gevormd tijdens de verkooksing 
van bitumineuze kool om ruwe 
bitumineuze bij hoge temperatuur 
verkregen koolteer te vormen. 
Bestaat voornamelijk uit cokes en 
kooldeeltjes, in hoge mate 
gearomatiseerde verbindingen en 
minerale stoffen.)

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

Teer, kool-, hoge temperatuur, 
hoge gehaltes aan vaste stof; 
steenkoolteer, vaste bestanddelen

(Het condensatieproduct dat 
wordt verkregen door koelen, tot 
ongeveer de 
omgevingstemperatuur, van het 
gas dat vrijkomt bij de 
destructieve destillatie bij hoge 
temperatuur (boven 700 °C) van 
kool. Voornamelijk samengesteld 
uit een complex mengsel van 
aromatische koolwaterstoffen met 
gecondenseerde ringen en met 
een hoog gehalte aan vaste kool-
en cokesachtige materialen.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
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Vaste afvalstoffen, verkooksing 
van koolteerpek; steenkoolteer, 
vaste bestanddelen

(De combinatie van afvalstoffen 
die wordt gevormd door de 
verkooksing van bitumineuze 
koolteerpek. Bestaat 
voornamelijk uit koolstof.)

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

Extractresiduen (kool), bruin; 
steenkoolteerextract
(Het residu dat afkomstig is van 
de tolueenextractie van 
gedroogde bruinkool.)

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

Paraffinewassen (kool), 
bruinkool-hogetemperatuurteer; 
steenkoolteerextract
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit 
lignietcarbonisatieteer door 
solventkristallisatie (solvent-
ontoliën), door uitzweting of een 
adductieproces. Bestaat 
voornamelijk uit vertakte en niet-
vertakte verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Paraffinewassen (kool), 
bruinkool-hogetemperatuurteer, 
waterstofbehandeld; 
steenkoolteerextract
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit 
lignietcarbonisatieteer door 
solventkristallisatie (solvent-
ontoliën), door uitzweting of een 
adductieproces behandeld met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit vertakte en niet-
vertakte verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C12.)

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

Paraffinewassen (kool), 
bruinkool-hogetemperatuurteer, 
behandeld met kiezelzuur; 
steenkoolteerextract

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van lignietcarbonisatieteer met 
kiezelzuur om 
sporenbestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte en niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Teer, kool, lage temperatuur, 
destillatieresiduen; teerolie, 
tussenfractie

(Residuen die worden verkregen 
uit de fractionele destillatie van 
bij lage temperatuur verkregen 
koolteer, waarbij oliën met een 
kookpunt tot ongeveer 300 °C 
worden verwijderd. Voornamelijk 
samengesteld uit aromatische 
verbindingen.)

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

Pek, koolteer, lage temperatuur; 
pekresidu

(Een complexe zwarte vaste of 
halfvaste stof die wordt verkregen 
uit de destillatie van een 
lagetemperatuur-koolteer. 
Verweekt in het traject van 
ongeveer 40 °C tot 180 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
een complex mengsel van 
koolwaterstoffen.)

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

Pek, koolteer, lage temperatuur, 
geoxideerd; pekresidu, 
geoxideerd

(Het product dat wordt verkregen 
door het doorblazen met lucht, bij 
verhoogde temperatuur, van 
lagetemperatuur-koolteerpek. 
Heeft een verwekingstraject van 
ongeveer 70 °C tot 180 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
een complex mengsel van 
koolwaterstoffen.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Pek, koolteer, lage temperatuur, 
met warmte behandeld; 
pekresidu, geoxideerd; pekresidu, 
thermisch behandeld
(Een complexe zwarte vaste stof 
die wordt verkregen door de 
warmtebehandeling van 
lagetemperatuur-koolteerpek. 
Heeft een verwekingstraject van 
ongeveer 50 °C tot 140 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
een complex mengsel van 
aromatische verbindingen.)

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

Destillaten (kool-aardolie), 
gecondenseerde ringen-
aromatisch; destillaten
(Het destillaat van een mengsel 
van koolteer en aromatische 
aardoliestromen, met een 
destillatietraject van ongeveer 
220 °C tot 450 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit aromatische 
koolwaterstoffen met drie of vier 
gecondenseerde ringen.)

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

Aromatische koolwaterstoffen, 
C20-28-, polycyclisch, afkomstig 
uit de pyrolyse van gemengde 
koolteerpek, polyethyleen en 
polypropyleen; 
pyrolyseproducten
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de pyrolyse van 
gemengde koolteerpek, 
polyethyleen en polypropyleen. 
Voornamelijk samengesteld uit 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C28, met een 
verwekingstraject van 100 °C tot 
220 °C volgens DIN 52025.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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Aromatische koolwaterstoffen, 
C20-28-, polycyclisch, afkomstig 
uit de pyrolyse van gemengde 
koolteerpek en polyethyleen; 
pyrolyseproducten

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de pyrolyse van 
gemengde koolteerpek en 
polyethyleen. Voornamelijk 
samengesteld uit polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C28, 
met een verwekingstraject van 
100 °C tot 220 °C volgens DIN 
52025.)

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

Aromatische koolwaterstoffen, 
C20-28-, polycyclisch, afkomstig 
uit de pyrolyse van gemengde 
koolteerpek en polystyreen; 
pyrolyseproducten

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de pyrolyse van 
gemengde koolteerpek en 
polystyreen. Voornamelijk 
samengesteld uit polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C28, 
met een verwekingstraject van 
100 °C tot 220 °C volgens DIN 
52025.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Pek, koolteer-aardolie; 
pekresiduen
(Residu uit de destillatie van een 
mengsel van koolteer en 
aromatische aardoliestromen. Een 
vaste stof met een 
verwekingstemperatuur van 40 °C 
tot 180 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit een complexe 
verzameling van aromatische 
koolwaterstoffen met drie of meer 
gecondenseerde ringen.)

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

Fenantreen, destillatieresiduen; 
zware antraceenolie, destillaat
(Residu dat wordt verkregen bij 
de destillatie van ruwe fenantreen 
met een kooktraject van ongeveer 
340 °C tot 420 °C. Bestaat 
voornamelijk uit fenantreen, 
antraceen en carbazool.)

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

Destillaten (koolteer), lichte 
fractie, fluoreenvrij; benzol-
wasolie, destillaat

(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de kristallisatie 
van teerolie. Bestaat uit 
aromatische polycyclische 
koolwaterstoffen, voornamelijk 
difenyl, dibenzofuran en 
acenafteen.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Residuen (koolteer), creosootolie 
destillatie-; benzol-wasolie, 
destillaat

(Het residu van de 
gefractioneerde destillatie van 
spoelolie, met een kooktraject van 
ongeveer 270 °C tot 330 °C. 
Bestaat voornamelijk uit 
dinucleaire aromatische en 
heterocyclische koolwater-
stoffen.)

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

Destillaten (kool), cokesoven 
lichte olie, naftaleenfractie; 
naftalineolie
(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen uit 
voorfractionering (continue 
destillatie) van lichte olie uit een 
cokesoven. Het bestaat 
voornamelijk uit naftaleen, 
cumaron en indeen en kookt 
boven 148 °C.)

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

Destillaten (koolteer), 
naftaleenoliën, arm aan naftaleen; 
naftalineolie, destillaat

(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door kristallisatie van 
naftaleenolie. Bestaat 
voornamelijk uit naftaleen, 
alkylnaftalenen en fenolhoudende 
verbindingen.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Destillatie (koolteer), moederloog 
uit naftaleenoliekristallisatie; 
naftalineolie, destillaat

(Een complexe verzameling 
organische verbindingen die 
wordt verkregen als een filtraat
uit de kristallisatie van de 
naftaleenfractie uit koolteer en 
een kooktraject heeft van 
ongeveer 200 °C tot 230 °C. 
Bevat voornamelijk naftaleen, 
thionafteen en alkylnaftalenen.)

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

Extractieresiduen (kool), 
naftaleenolie, alkalisch; 
naftalineolie, extractieresidu

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen bij de alkalische 
spoeling van naftaleenolie 
waarbij fenolische verbindingen 
(teerzuren) worden verwijderd. 
Bestaat voornamelijk uit 
naftaleen en alkylnaftalenen.)

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

Extractieresiduen (kool), 
naftaleenolie, alkalisch; laag 
naftaleengehalte; naftalineolie, 
extractieresidu

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die resteert na 
de verwijdering van naftaleen 
door middel van een 
kristallisatieproces uit met alkali 
gespoelde naftaleenolie. Het is 
voornamelijk samengesteld uit 
naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Destillaten (koolteer), 
naftaleenoliën, naftaleenvrij, 
alkalische extracten; naftalineolie, 
extractieresidu
(De olie die resteert na de 
verwijdering van fenolhoudende 
verbindingen (teerzuren) uit 
afgegoten naftaleenolie door een 
alkalische spoeling. Voornamelijk 
samengesteld uit naftaleen en 
alkylnaftalenen.)

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

Extractresiduen (kool), 
naftaleenolie alkalische, 
destillatietopproducten; 
naftalineolie, extractieresidu

(Het destillaat dat wordt gevormd 
uit met alkali gespoelde 
naftaleenolie, met een kooktraject 
van ongeveer 180 °C tot 220 °C. 
Voornamelijk samengesteld uit 
naftaleen, alkylbenzenen, indeen 
en indan.)

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

Destillaten (koolteer), 
naftaleenoliën, 
methylnaftaleenfractie; 
methylnaftalineolie
(Een destillaat dat afkomstig is uit 
de gefractioneerde destillatie van 
bij hoge temperatuur verkregen 
koolteer. Voornamelijk 
samengesteld uit gesubstitueerde 
tweerings aromatische 
koolwaterstoffen en aromatische 
stikstofbasen, met een kooktraject 
van ongeveer 225 °C tot 255 °C.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Destillaten (koolteer), 
naftaleenoliën, indool-
methylnaftaleenfractie; 
methylnaftalineolie
(Een destillaat dat afkomstig is uit 
de gefractioneerde destillatie van 
bij hoge temperatuur verkregen 
koolteer. Voornamelijk 
samengesteld uit indool en 
methylnaftaleen, met een 
kooktraject van ongeveer 235 °C 
tot 255 °C.)

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

Destillaten (koolteer), 
naftaleenoliën, zuurextracten; 
methylnaftalineolie, 
extractieresidu
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het van basen 
ontdoen van de 
methylnaftaleenfractie die wordt 
verkregen uit de destillatie van 
koolteer en een kooktraject heeft 
van ongeveer 230 °C tot 255 °C. 
Bevat voornamelijk 1(2)-
methylnaftaleen, naftaleen, 
dimethylnaftaleen en bifenyl.)

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

Extractresiduen (kool), 
naftaleenolie alkalisch, 
destillatieresiduen; 
methylnaftalineolie, 
extractieresidu
(Het residu dat afkomstig is uit de 
destillatie van met alkali 
gespoelde naftaleenolie met een 
destillatietraject van ongeveer 
220 °C tot 300 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit naftaleen, 
alkylnaftalenen en aromatische 
stikstofbasen.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Extractoliën (kool), zuur, vrij van 
teerbase; methylnaftalineolie, 
extractieresidu

(De extractolie met een 
kooktraject van ongeveer 220 °C 
tot 265 °C, uit alkalisch 
koolteerextractresidu 
geproduceerd door met een zuur, 
zoals waterig zwavelzuur, te 
wassen na destillatie om 
teerbasen te verwijderen. 
Voornamelijk samengesteld uit 
primaire alkylnaftalenen.)

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

Destillaten (koolteer), 
benzolfractie, destillatieresiduen; 
benzol-wasolie
(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de destillatie van 
ruwe benzol (bij hoge 
temperatuur verkregen koolteer). 
Het kan een vloeistof zijn, met 
een destillatietraject van ongeveer 
150 °C tot 300 °C, of een vaste of 
halfvaste stof met een smeltpunt 
tot 70 °C. Bestaat voornamelijk 
uit naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
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Creosootolie, hoogkokend 
destillaat; benzol-wasolie
(De hoogkokende 
destillatiefractie die wordt 
verkregen uit de carbonisatie bij 
hoge temperatuur van 
bitumineuze kool en die verder 
wordt gezuiverd om een 
overschot aan kristallijne zouten 
te verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit creosootolie 
waarbij enige normale 
polynucleaire aromatische zouten, 
die bestanddelen zijn van 
koolteerdestillaten, zijn 
verwijderd. Het is kristalvrij bij 
ongeveer 5 °C.)

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

Extractieresiduen (kool), 
creosootolie zure; benzol-wasolie, 
extractieresidu
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, afkomstig uit 
de van basen ontdane fractie uit 
de destillatie van koolteer, met 
een kooktraject van ongeveer 250 
°C tot 280 °C. Bestaat 
voornamelijk uit bifenyl en 
isomere difenylnaftalenen.)

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

Antraceenolie, antraceenpasta; 
antraceenolie, fractie
(De antraceenrijke vaste stof die 
wordt verkregen door de 
kristallisatie en centrifugatie van 
antraceenolie. Voornamelijk 
samengesteld uit antraceen, 
carbazool en fenantreen.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Antraceenolie, laag 
antraceengehalte; antraceenolie, 
fractie

(De olie die resteert na de 
verwijdering, door middel van 
een kristallisatieproces, van een 
antraceenrijke vaste stof 
(antraceenpasta) uit antraceenolie. 
Is voornamelijk samengesteld uit 
aromatische verbindingen met 
twee, drie of vier ringen.)

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

Residuen (koolteer), 
antraceenolie destillatie-; 
antraceenolie, fractie
(Het residu van de 
gefractioneerde destillatie van 
ongezuiverde antraceen, met een 
kooktraject van ongeveer 340 °C 
tot 400 °C. Bestaat voornamelijk 
uit tri- en polynucleaire 
aromatische en heterocyclische 
koolwaterstoffen.)

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

Antraceenolie, antraceenpasta, 
antraceenfractie; antraceenolie, 
fractie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen uit de destillatie 
van antraceen die wordt 
verkregen door de kristallisatie 
van antraceenolie uit bitumineuze 
hogetemperatuurteer, met een 
kooktraject van ongeveer 330 °C 
tot 350 °C. Bevat hoofdzakelijk 
antraceen, carbazool en 
fenantreen.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Antraceenolie, antraceenpasta, 
carbazoolfractie; antraceenolie, 
fractie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen uit de destillatie 
van antraceen die wordt 
verkregen door de kristallisatie 
van antraceenolie uit bitumineuze 
hogetemperatuurteer, met een 
kooktraject van ongeveer 350 °C 
tot 360 °C. Bevat hoofdzakelijk 
antraceen, carbazool en 
fenantreen.)

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

Antraceenolie, antraceenpasta, 
lichte destillatiefracties; 
antraceenolie, fractie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen uit de destillatie 
van antraceen die wordt 
verkregen door de kristallisatie 
van antraceenolie uit bitumineuze 
lagetemperatuurteer, met een 
kooktraject van ongeveer 290 °C 
tot 340 °C. Bevat hoofdzakelijk 
trinucleaire aromaten en 
dihydroderivaten daarvan.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
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Teeroliën, kool, lage temperatuur; 
teerolie, hoogkokend
(Een destillaat uit bij lage 
temperatuur verkregen koolteer. 
Voornamelijk samengesteld uit 
koolwaterstoffen, fenolhoudende 
verbindingen en aromatische 
stikstofbasen, met een kooktraject 
van ongeveer 160 °C tot 340 °C.)

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

Fenolen, 
ammoniakprocesvochtextract; 
alkalisch extract
(De verzameling van fenolen 
geëxtraheerd met isobutylacetaat, 
uit het gecondenseerde 
ammoniakprocesvocht uit het gas 
ontwikkeld bij de lage 
temperatuur destructieve 
destillatie (minder dan 700 °C) 
van kool. Bestaat voornamelijk 
uit een mengsel van mono- en di-
waterstoffenolen.)

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

Destillaten (koolteer), lichte 
oliën, alkalische extracten; 
alkalisch extract

(Het waterig extract uit carbololie 
dat wordt gevormd door een 
alkalische spoeling zoals waterig 
natriumhydroxide. Voornamelijk 
samengesteld uit de alkalizouten 
van verscheidene fenolhoudende 
verbindingen.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Extracten, koolteerolie alkalische; 
alkalisch extract
(Het extract van koolteerolie dat 
wordt gevormd door een 
alkalische spoeling zoals waterig 
natriumhydroxide. Voornamelijk 
samengesteld uit de alkalizouten 
van verscheidene fenolhoudende 
verbindingen.)

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

Destillaten (koolteer), 
naftaleenoliën, alkalische 
extracten; alkalisch extract
(Het waterig extract uit 
naftaleenolie dat wordt gevormd 
door een alkalische spoeling zoals 
waterig natriumhydroxide. 
Voornamelijk samengesteld uit de 
alkalizouten van verscheidene 
fenolhoudende verbindingen.)

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

Extractresiduen (kool), teerolie 
alkalische, gecarboneerd, met 
ongebluste kalk behandeld; ruwe 
fenolen

(Het product dat wordt verkregen 
door de behandeling van een 
alkalisch extract van koolteerolie 
met CO2 en CaO. Voornamelijk 
samengesteld uit CaCO3, 
Ca(OH)2, Na2CO3 en andere 
organische en anorganische 
onzuiverheden.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
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Teerzuren, bruinkool, ruw; ruwe 
fenolen
(Een aangezuurd alkalisch extract 
van bruinkoolteerdestillaat. 
Voornamelijk samengesteld uit 
fenol en fenolhomologen.)

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

Teerzuren, bruinkoolvergassing; 
ruwe fenolen
(Een complexe verzameling 
organische verbindingen die 
wordt verkregen uit de 
bruinkoolvergassing. 
Voornamelijk samengesteld uit 
C6-10-hydroxy-aromaat-fenolen en 
homologen daarvan.)

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

Teerzuren, destillatieresiduen; 
gedestilleerde fenolen

(Het residu van de destillatie van 
ongezuiverde fenol uit kool. 
Bestaat voornamelijk uit fenolen, 
overwegend C8 tot en met C10, 
met een verwekingstraject van 60 
°C tot 80 °C.)

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

Teerzuren, methylfenolfractie; 
gedestilleerde fenolen

(De fractie van teerzuur rijk aan 
3- en 4-methylfenol, verkregen 
door destillatie van ongezuiverde 
teerzuren uit bij lage 
temperaturen verkregen koolteer.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
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Teerzuren, polyalkylfenolfractie; 
gedestilleerde fenolen
(De fractie van teerzuren, 
verkregen door destillatie van 
ongezuiverde teerzuren uit bij
lage temperaturen verkregen 
koolteer, met een kooktraject van 
ongeveer 225 °C tot 320 °C. 
Bestaat voornamelijk uit 
polyalkylfenolen.)

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

Teerzuren, xylenolfractie; 
gedestilleerde fenolen
(De fractie van teerzuren, rijk aan 
2,4- en 2,5-dimethylfenol, 
verkregen door destillatie van 
ongezuiverde teerzuren uit bij 
lage temperatuur verkregen 
koolteer.)

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

Teerzuren, ethylfenolfractie; 
gedestilleerde fenolen
(De fractie van teerzuren, rijk aan 
3- en 4-ethylfenol, verkregen 
door destillatie van ongezuiverde 
teerzuren uit bij lage 
temperaturen verkregen koolteer.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
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Teerzuren, 3,5-xylenolfractie; 
gedestilleerde fenolen
(De fractie van teerzuren, rijk aan 
3,5-dimethylfenol, verkregen 
door destillatie van bij lage 
temperatuur verkregen 
koolteerzuren.)

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

Teerzuren, residuen, destillaten, 
voorloop; gedestilleerde fenolen

(Het residu van de destillatie van 
lichte carbolische olie in het 
traject van 235 °C tot 355 °C.)

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

Teerzuren, cresylhoudend, 
residuen; gedestilleerde fenolen
(Het residu van teerzuren, 
afkomstig uit ruwe kool, na 
verwijdering van fenol, kresolen, 
xylenolen en andere, bij een 
hogere temperatuur kokende, 
fenolen. Een zwarte vaste stof, 
met een smeltpunt van ongeveer 
80 °C. Voornamelijk 
samengesteld uit 
polyalkylfenolen, harsgommen en 
anorganische zouten.)

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

Fenolen, C9-11-; gedestilleerde 
fenolen

648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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Teerzuren, cresylhoudend; 
gedestilleerde fenolen
(Een complexe verzameling 
organische verbindingen die 
wordt verkregen uit bruinkool, 
met een kooktraject van ongeveer 
200 °C tot 230 °C. Bestaat 
voornamelijk uit fenolen en 
pyridinebasen.)

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

Teerzuren, bruinkool, C2-
alkylfenolfractie; gedestilleerde 
fenolen
(Het destillaat van de verzuring 
van met base gewassen 
bruinkoolteerdestillaat met een 
kooktraject van ongeveer 200 °C 
tot 230 °C. Bestaat voornamelijk 
uit m- en p-ethylfenol met tevens 
kresolen en xylenolen.)

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

Extractoliën (kool), 
naftaleenoliën; zuurextract

(Het waterige extract dat wordt 
gevormd door een zure spoeling 
van alkalisch gewassen 
naftaleenolie. Bestaat 
voornamelijk uit zure zouten van 
meerdere aromatische 
stikstofbasen met inbegrip van 
pyridine, chinoline en 
alkylderivaten daarvan.)

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

Teerbasen, chinolinederivaten; 
gedestilleerde teerbasen

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

Teerbasen, kolen, fractie van 
chinolinederivaten; gedestilleerde 
basen

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Teerbasen, kolen, 
destillatieresiduen; gedestilleerde 
teerbasen

(Het destillatieresidu dat resteert 
na de destillatie van de 
geneutraliseerde 
zuurgeëxtraheerde 
basebevattende teerfracties die 
worden verkregen door de 
destillatie van koolteer. Bevat 
voornamelijk aniline, collidinen, 
chinoline, chinolinederivaten en 
toluïdinen.)

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

Koolwaterstofoliën, aromatisch, 
gemengd met polyethyleen en 
polypropyleen, gepyrolyseerd, 
lichte oliefractie; thermisch 
behandelde producten
(De olie die wordt verkregen uit 
de warmtebehandeling van een 
mengsel van polyethyleen en 
polypropyleen met koolteerpek of 
aromatische oliën. Bestaat 
voornamelijk uit benzeen en 
homologen daarvan, met een 
kooktraject van ongeveer 70 °C 
tot 120 °C.)

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

Koolwaterstofoliën, aromatisch, 
gemengd met polyethyleen, 
gepyrolyseerd, lichte oliefractie; 
thermisch behandelde producten

(De olie die wordt verkregen uit 
de warmtebehandeling van 
polyethyleen met koolteerpek of 
aromatische oliën. Bestaat 
voornamelijk uit benzeen en 
homologen daarvan en heeft een 
kooktraject van ongeveer 70 °C 
tot 120 °C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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Koolwaterstofoliën, aromatisch, 
gemengd met polystyreen, 
gepyrolyseerd, lichte oliefractie; 
thermisch behandelde producten
(De olie die wordt verkregen uit 
de warmtebehandeling van 
polystyreen met koolteerpek of 
aromatische oliën. Bestaat 
voornamelijk uit benzeen en 
homologen daarvan en heeft een 
kooktraject van ongeveer 70 °C 
tot 210 °C.)

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

Extractresiduen (kool), teerolie-
alkalische, 
naftaleendestillatieresiduen; 
naftalineolie, extractieresidu
(Het residu dat wordt verkregen 
uit chemische olie die 
geëxtraheerd is na verwijdering 
van naftaleen door destillatie, 
voornamelijk samengesteld uit 
aromatische koolwaterstoffen met 
twee- tot viervoudig 
gecondenseerde ringen en 
aromatische stikstofbasen.)

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

Creosootolie, laagkokend 
destillaat; benzol-wasolie

(De laagkokende destillatiefractie 
die wordt verkregen door de 
carbonisatie bij hoge temperatuur 
van bitumineuze kool en die 
verder wordt gezuiverd om een 
overschot aan kristallijne zouten 
te verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit creosootolie, 
waarbij sommige van de normale 
polynucleaire aromatische zouten, 
die een bestanddeel vormen van 
koolteerdestillaat, zijn verwijderd. 
Is kristalvrij bij ongeveer 38 °C.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Teerzuren, cresyl-, 
natriumzouten, bijtende 
oplossingen; alkalisch extract

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

Extractoliën (kool), teerbase; 
zuurextract

(Het extract uit het residu van het 
alkalische extract van koolteerolie 
dat wordt gevormd door een zure 
spoeling, zoals waterig 
zwavelzuur, na destillatie waarbij 
naftaleen wordt verwijderd. 
Voornamelijk samengesteld uit de 
zure zouten van meerdere 
aromatische stikstofbasen 
inclusief pyridine en chinoline en 
alkylderivaten daarvan.)

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

Teerbasen, kool, ruw; ruwe 
teerbasen
(Het reactieproduct dat wordt 
verkregen door het neutraliseren 
van koolteerbase-extractolie met 
een alkalische oplossing zoals 
waterig natriumhydroxide, 
teneinde vrije basen te verkrijgen. 
Voornamelijk samengesteld uit 
organische basen zoals acridine, 
fenanthridine, pyridine, chinoline 
en hun alkylderivaten.)

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

Residuen (kool), 
vloeibaarsolventextracten
(Een coherent poeder, 
samengesteld uit minerale stoffen 
uit kool en onopgeloste kool 
overblijvend na extractie van kool 
met een vloeibaar solvent.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Koolvloeistoffen, 
vloeibaarsolvent-
extractieoplossing

(Het product verkregen na filtratie 
van minerale stoffen uit kool en 
onopgeloste kool, van een 
koolextractoplossing 
geproduceerd door kool op te 
lossen in een vloeibaar solvent. 
Een zwarte, viskeuze, zeer 
complexe vloeibare combinatie, 
voornamelijk samengesteld uit 
aromatische en gedeeltelijk 
gehydrogeneerde aromatische 
koolwaterstoffen, aromatische 
stikstofverbindingen, aromatische 
zwavelverbindingen, fenolische 
en andere aromatische 
zuurstofverbindingen en de 
alkylderivaten daarvan.)

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

Koolvloeistoffen, 
vloeibaarsolventextracten
(Het in wezen solventvrije 
product, verkregen bij de 
destillatie van het solvent van een 
gefilterde koolextractieoplossing, 
geproduceerd door kool op te 
lossen in een vloeibaar solvent. 
Een zwarte halfvaste stof, 
voornamelijk samengesteld uit 
een complexe verzameling 
aromatische koolwaterstoffen met 
gecondenseerde ringsystemen, 
aromatische stikstofverbindingen, 
fenolachtige verbindingen en 
andere aromatische 
zuurstofverbindingen en de 
alkylderivaten daarvan.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Lichte olie (kool), cokesoven; 
ruwe benzol
(De vluchtige organische 
vloeistof die wordt geëxtraheerd 
uit het gas dat vrijkomt bij de 
destructieve destillatie van kool 
bij hoge temperatuur (hoger dan 
700 °C). Voornamelijk 
samengesteld uit benzeen, tolueen 
en xylenen. Kan andere 
ondergeschikte 
koolwaterstofbestanddelen 
bevatten.)

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

Destillaten (kool), primaire 
vloeibaarsolventextractie

(Het vloeibare product van de 
condensatie van tijdens het 
oplossen van kool in een 
vloeibaar solvent uitgestoten 
damp, met een kooktraject van 
ongeveer 30 °C tot 300 °C. 
Bestaat voornamelijk uit 
gedeeltelijk gehydrogeneerde 
aromatische koolwaterstoffen met 
gecondenseerde ringsystemen, 
aromatische verbindingen met 
stikstof, zuurstof en zwavel en de 
alkylderivaten daarvan, 
overwegend C4 tot en met C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Destillaten (kool) solventextractie 
met waterstof gekraakt
(Destillaat, verkregen door het 
met waterstof kraken van 
koolextract of de oplossing 
geproduceerd door het 
vloeibaarsolventextractie- of het 
superkritisch gas-extractieproces 
met een kooktraject van ongeveer 
30 °C tot 300 °C. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische, 
gehydrogeneerde aromatische en 
naftenische verbindingen en 
alkylderivaten daarvan en 
alkanen, overwegend C4 tot en 
met C14. Stikstof, zwavel en 
zuurstof bevattende aromatische 
en gehydrogeneerde aromatische 
verbindingen zijn eveneens 
aanwezig.)

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

Nafta (kool), solventextractie met 
waterstof gekraakt
(Fractie van het destillaat, 
verkregen door het met waterstof 
kraken van koolextract of de 
oplossing geproduceerd door het 
vloeibaarsolventextractie- of het 
superkritisch gas-extractieproces 
met een kooktraject van ongeveer 
30 °C tot 180 °C. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische, 
gehydrogeneerde aromatische en 
naftenische verbindingen en 
alkylderivaten daarvan en 
alkanen, overwegend C4 tot en 
met C9. Stikstof, zwavel en 
zuurstof bevattende aromatische 
en gehydrogeneerde aromatische 
verbindingen zijn eveneens 
aanwezig.)

684-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Gasolie (kool), solventextractie, 
met waterstof gekraakte nafta
(Motorbrandstof, geproduceerd 
door het omvormen van de 
gezuiverde naftafractie van de 
producten van het met waterstof 
kraken van koolextract of de 
oplossing geproduceerd door het 
vloeibaarsolventextractie- of het 
superkritisch gas-extractieproces, 
met een kooktraject van ongeveer 
30 °C tot 180 °C. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische en 
naftenische verbindingen en 
alkylderivaten daarvan en 
alkylkoolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C9.)

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

Destillaten (kool), 
solventextractie met waterstof 
gekraakte middenfractie
(Destillaat, verkregen door het 
met waterstof kraken van 
koolextract of de oplossing 
geproduceerd door het 
vloeibaarsolventextractie- of het 
superkritisch gas-extractieproces, 
met een kooktraject van ongeveer 
180 °C tot 300 °C. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
verbindingen met twee ringen, 
gehydrogeneerde aromatische en 
naftenische verbindingen en 
alkylderivaten daarvan en 
alkanen, overwegend C9 tot en 
met C14. Stikstof, zwavel en 
zuurstof bevattende verbindingen 
zijn eveneens aanwezig.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Destillaten (kool), 
solventextractie met waterstof 
gekraakte gehydrogeneerde 
middenfractie
(Destillaat, verkregen door de 
hydrogenering van de met 
waterstof gekraakte middenfractie 
van koolextract of de oplossing 
geproduceerd door het 
vloeibaarsolventextractie- of het 
superkritisch gas-extractieproces, 
met een kooktraject van ongeveer 
180 °C tot 280 °C. Bestaat 
voornamelijk uit 
gehydrogeneerde aromatische 
verbindingen met twee ringen en 
alkylderivaten daarvan en 
alkanen, overwegend C9 tot en 
met C14.)

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

Lichte olie (kool), semi-
verkooksingsproces; lichte olie

(De vluchtige organische 
vloeistof die wordt 
gecondenseerd uit het gas dat 
vrijkomt bij de destructieve 
destillatie van kool bij lage 
temperatuur (minder dan 700 °C). 
Voornamelijk samengesteld uit 
C6-10-koolwaterstoffen.)

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

Extracten (aardolie), licht 
nafteenhoudend destillaatsolvent

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

Extracten (aardolie), zwaar 
paraffinehoudend 
destillaatsolvent

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

Extracten (aardolie), licht 
paraffinehoudend 
destillaatsolvent

649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8

Extracten (aardolie), zwaar 
nafteenhoudend destillaatsolvent

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

Extracten (aardolie), licht 
vacuümgasoliesolvent

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Koolwaterstoffen, C26-55-, rijk aan 
aromaten

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

Residuen (aardolie), atmosferische 
destillatietoren; stookolie

(Een complex residu, verkregen 
door atmosferische destillatie van 
ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20 en kokend boven 
ongeveer 350 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde ringen.)

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

Gasoliën (aardolie), zware 
vacuümdestillatiefractie; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, geproduceerd 
door vacuümdestillatie van het 
residu van de atmosferische 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, met een 
kooktraject van ongeveer 350 °C 
tot 600 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde ringen.)

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

Destillaten (aardolie), zwaar 
katalytisch gekraakt; stookolie

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
katalytisch kraakproces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C35, met een
kooktraject van ongeveer 260 °C 
tot 500 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

Geklaarde oliën (aardolie), 
katalytisch gekraakt; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen geproduceerd 
als de residufractie van de 
destillatie van producten uit een 
katalytisch kraakproces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20, kokend boven 
ongeveer 350 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Residuen (aardolie), 
waterstofgekraakt; stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen als de 
residufractie uit de destillatie van 
de producten van een 
waterstofkraakproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20, kokend boven 
ongeveer 350 °C.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Residuen (aardolie), thermisch 
gekraakt; stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
de residufractie van de destillatie 
van het product van een 
thermisch kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit onverzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20, kokend boven 
ongeveer 350 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Destillaten (aardolie), zwaar 
thermisch gekraakt; stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de producten van 
een thermisch kraakproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C15 tot en met C36, 
met een kooktraject van ongeveer 
260 °C tot 480 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Gasoliën (aardolie), met waterstof 
behandelde vacuümd-
estillatiefractie; stookolie

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een 
aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C13 tot en met C50, 
met een kooktraject van ongeveer 
230 °C tot 600 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

Residuen (aardolie), met 
waterstof ontzwavelde 
atmosferische destillatietoren; 
stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een residu uit 
een atmosferische destillatietoren 
met waterstof in de aanwezigheid 
van een katalysator onder 
omstandigheden primair bedoeld 
om organische 
zwavelverbindingen te 
verwijderen. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20, kokend boven 
ongeveer 350 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Gasoliën (aardolie), met waterstof 
ontzwavelde zware 
vacuümdestillatiefractie; 
stookolie

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een katalytisch 
waterstofontzwavelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50, 
met een kooktraject van ongeveer 
350 °C tot 600 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

Residuen (aardolie), 
stoomgekraakt, stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
de residufractie van de destillatie 
van de producten van een 
stoomkraakproces (inclusief 
stoomkraken voor de productie 
van ethyleen). Bestaat 
voornamelijk uit onverzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C14, kokend boven 
ongeveer 260 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Residuen (aardolie), 
atmosferische destillatie; 
stookolie

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
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(Een complex residu, verkregen 
uit de atmosferische destillatie 
van ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C11, die koken boven 
ongeveer 200 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

Geklaarde oliën (aardolie), met 
waterstof ontzwavelde katalytisch 
gekraakte; stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van katalytisch 
gekraakte geklaarde olie met 
waterstof, om organisch zwavel 
om te zetten in waterstofsulfide 
dat verwijderd wordt. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20, die koken boven 
ongeveer 350 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Destillaten (aardolie), met 
waterstof ontzwavelde katalytisch 
gekraakte tussenfractie; stookolie

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van de katalytisch gekraakte 
destillaattussenfracties met 
waterstof om organisch zwavel 
om te zetten in waterstofsulfide 
dat verwijderd wordt. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C30, met een 
kooktraject van ongeveer 205 °C 
tot 450 °C. Bevat een relatief 
grote hoeveelheid tricyclische 
aromatische koolwaterstoffen.)

Destillaten (aardolie), met
waterstof ontzwavelde zware 
katalytisch gekraakte fractie; 
stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de behandeling van zware 
katalytisch gekraakte destillaten 
met waterstof, waarbij organisch 
zwavel wordt omgezet in 
waterstofsulfide dat verwijderd 
wordt. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C 
15 tot en met C35, met een 
kooktraject van ongeveer 260 °C 
tot 500 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Stookolie, gasoliën verkregen uit 
residuen van directe destillatie, 
hoog zwavelgehalte; stookolie

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Brandstofolie, residuaal; 
stookolie
(Het vloeibare product dat wordt 
verkregen uit verscheidene 
raffineringsstromen, gewoonlijk 
residuen. De samenstelling is 
ingewikkeld en varieert met de 
herkomst van de ruwe olie.)

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

Residuen (aardolie), 
katalytischereformator-
fractioneerder-residudestillatie-; 
stookolie
(Een complex residu, afkomstig 
uit de destillatie van katalytische-
reformator-fractioneerder-residu. 
Kookt boven ongeveer 399 °C.)

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

Residuen (aardolie), zware uit 
verkookser afkomstige gasolie-
en vacuümgasolie-; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd als de 
residufractie uit de destillatie van 
zware gasolie uit een verkookser 
en vacuümgasolie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C13, en kookt boven 
ongeveer 230 °C.)

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

Residuen (aardolie), zware 
verkookser- en lichte vacuüm-; 
stookolie

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd als de 
residufractie uit de destillatie van 
zware verkookser-gasolie en 
lichte vacuümgasolie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C13, en kookt boven 
ongeveer 230 °C.)

Residuen (aardolie), lichte 
vacuüm-; stookolie

(Een complex residu, afkomstig 
uit de vacuümdestillatie van het 
residu van de atmosferische 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C13, en kookt boven 
ongeveer 230 °C.)

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

Residuen (aardolie), 
stoomgekraakte lichte; stookolie
(Een complex residu, afkomstig 
uit de destillatie van de producten 
uit een stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische en 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C7, met 
een kooktraject van ongeveer 101 
°C tot 555 °C.)

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

Brandstofolie, nr. 6; stookolie

(Een stookolie met een minimale 
viscositeit van 197 10-6 m².s-1 bij 
37,7 °C en een maximale 
viscositeit van 197 10-5 m².s-1 bij 
37,7 °C.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Residuen (aardolie), 
aftopinrichting, laag 
zwavelgehalte; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen met laag 
zwavelgehalte, gevormd als de 
residufractie uit de destillatie in 
de aftopinrichting van ruwe olie. 
Dit residu wordt gevormd na 
verwijdering van de aftap van 
direct door fractionering 
verkregen gasoline, kerosine en 
gasolie.)

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

Gasoliën (aardolie), zwaar 
atmosferische destillatie; 
stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van ruwe olie. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C35, 
met een kooktraject van ongeveer 
121 °C tot 510 °C.)

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

Residuen (aardolie), verkookser-
gasreiniger, bevat aromaten met 
gecondenseerde ringen; stookolie
(Een zeer complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd als de residufractie uit 
de destillatie van vacuümresidu 
en de producten uit een thermisch 
kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20, en kookt boven 
350 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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Destillaten (aardolie), 
aardolieresiduen vacuüm-; 
stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de 
vacuümdestillatie van het residu 
dat afkomstig is van de 
atmosferische destillatie van ruwe 
olie.)

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

Residuen (aardolie), 
stoomgekraakt, harsachtig; 
stookolie

(Een complex residu dat wordt 
verkregen door de destillatie van 
stoomgekraakte 
aardolieresiduen).

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

Destillaten (aardolie), middelste 
vacuüm-; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de vacuümdestillatie van het 
residu van de atmosferische 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C14 tot en met C42, met een 
kooktraject van ongeveer 250 °C 
tot 545 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Destillaten (aardolie), lichte 
vacuüm-; stookolie

649-037-00-X 274-684-6 70592-77-7
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de vacuümdestillatie van het 
residu van de atmosferische 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C35, met een 
kooktraject van ongeveer 250 °C 
tot 545 °C.)

Destillaten (aardolie), vacuüm-; 
stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de vacuümdestillatie van het 
residu van de atmosferische 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C50, met een 
kooktraject van ongeveer 270 °C 
tot 600 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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

Gasoliën (aardolie), met waterstof 
ontzwavelde verkookser zware 
vacuümdestillatiefractie; 
stookolie

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen door 
ontzwaveling met waterstof van 
zware destillaatgrondstoffen uit 
de verkookser. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C18 tot en met C44, met een 
kooktraject van ongeveer 304 °C 
tot 548 °C. Bevat waarschijnlijk 5 
of meer gewichtsprocenten 
aromatische koolwaterstoffen met 
vier- tot zesvoudige 
gecondenseerde ringen.)

Residuen (aardolie), 
stoomgekraakt, destillaten; 
stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen tijdens de productie 
van gezuiverde aardolieteer door 
de destillatie van stoomgekraakte 
teer. Bestaat voornamelijk uit 
aromatische en andere 
koolwaterstoffen en organische 
zwavelverbindingen.)

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

Residuen (aardolie), vacuüm-, 
lichte; stookolie
(Een complex residu dat 
afkomstig is uit de 
vacuümdestillatie van het residu 
uit de atmosferische destillatie 
van ruwe olie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C24, en kookt boven 
ongeveer 390 °C.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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Stookolie, zware, hoog 
zwavelgehalte; stookolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de destillatie van 
ruwe aardolie. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische, 
aromatische en cycloalifatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25, en kookt boven 
ongeveer 400 °C.)

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

Residuen (aardolie), katalytische 
kraak-; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de residufractie uit 
de destillatie van de producten 
van een katalytisch kraakproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C11, en kookt boven 
ongeveer 200 °C.)

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

Destillaten (aardolie), katalytisch 
gekraakte middenfracties, 
thermisch gedesintegreerd; 
stookolie

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
producten uit een katalytisch 
kraakproces en die is gebruikt als 
een warmteoverdrachtsvloeistof. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen met een 
kooktraject van ongeveer 220 °C 
tot 450 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk organische 
zwavelverbindingen.)

Residu-oliën (aardolie); stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, 
zwavelverbindingen en 
metaalhoudende organische 
verbindingen, verkregen als het 
residu van een 
fractioneringskraakproces in een 
raffinaderij. Vormt een voltooide 
olie met een viscositeit boven 2 
10-6 m².s-1 bij 100 °C.)

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

Residuen, stoomgekraakt, 
thermisch behandeld; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen uit de 
behandeling en destillatie van 
ruwe stoomgekraakte nafta. 
Bestaat voornamelijk uit 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
kokend boven ongeveer 180 °C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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Destillaten (aardolie), met 
waterstof ontzwavelde volledig 
bereik aan middelste; stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardolie-uitgangsstof met 
waterstof. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C9 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 400 °C.)

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

Residuen (aardolie), katalytische 
reformator-fractioneerder; 
stookolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
de residufractie bij destillatie van 
het product van een katalytisch 
reformeringsproces. Bestaat 
hoofdzakelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C10 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 160 °C 
tot 400 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

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



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 122
BIJLAGE XVII DG C I NL

Aardolie; ruwe aardolie

(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische, 
alicyclische en aromatische 
koolwaterstoffen. Kan ook kleine 
hoeveelheden stikstof-, zuurstof-
en zwavelverbindingen bevatten. 
Deze categorie omvat lichte, 
middelzware en zware aardoliën, 
alsmede oliën gewonnen uit 
teerzand. 
Koolwaterstofmaterialen die 
ingrijpende chemische 
veranderingen vereisen om te 
worden gewonnen of te worden 
omgezet in grondstoffen voor 
aardolieraffinage, zoals ruwe 
schalieolie, verbeterde schalieolie 
en vloeibare kolenbrandstof, zijn 
niet opgenomen in deze definitie.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
gekraakte nafta depropanisator-
topproducten, C3-rijke zuurvrije; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractionering van katalytisch 
gekraakte koolwaterstoffen en 
behandeld om zure 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C2 tot en met C4.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Gassen (aardolie), katalytische 
kraker; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de destillatie van de producten 
van een katalytisch kraakproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C6.)

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

Gassen (aardolie), katalytische 
kraker, C1-5-rijk; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van producten van 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit alifatische 
koolwaterstoffen, C1 tot en met 
C6, overwegend C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
gepolymeriseerde nafta-
stabilisator-topfractie, C2-4-rijk; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de fractioneringsstabilisatie van 
katalytisch gepolymeriseerde 
nafta. Bevat alifatische 
koolwaterstoffen, C2 tot en met 
C6, overwegend C2 tot en met C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 124
BIJLAGE XVII DG C I NL

Gassen (aardolie), katalytische 
reformator, C1-4-rijk; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van producten uit een 
katalytisch reformeringsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, C1
tot en met C6, overwegend C1 tot 
en met C4.)

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

Gassen (aardolie), C3-5-
olefinische en paraffinische 
alkyleringsgrondstof; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling van 
olefinische en paraffinische 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C5, die worden 
gebruikt als alkyleringsgrondstof. 
Omgevingstemperaturen 
overtreffen gewoonlijk de 
kritische temperaturen van deze 
combinaties.)

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

Gassen (aardolie), C4-rijk; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van producten uit een 
katalytisch fractioneringsproces. 
Bestaat uit alifatische 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C5, hoofdzakelijk C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Gassen (aardolie), deëthanisator-
topproducten; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van de gas- en 
gasolinefracties uit het 
katalytische kraakproces. Bevat 
voornamelijk ethaan en ethyleen.)

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

Gassen (aardolie), 
deïsobutanisatortoren-
topproducten; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de atmosferische destillatie van 
een butaan-butyleenstroom. 
Bestaat uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C3
en C4.)

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

Gassen (aardolie), depropanisator 
droog, propeenrijk; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van producten uit de 
gas- en gasolinefracties van een 
katalytisch kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit propyleen met 
wat ethaan en propaan.)

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

Gassen (aardolie), 
depropanisator-topproducten; 
petroleumgas

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van producten van de 
gas- en gasolinefracties van een 
katalytisch kraakproces. Bestaat 
uit alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C2 tot en met C4.)

Gassen (aardolie), 
gasherwinningsinstallatie 
depropanisator-topproducten; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de fractionering van verscheidene 
koolwaterstofstromen. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, C1 tot en met 
C4, voornamelijk propaan.)

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

Gassen (aardolie), Girbatol-
installatiegrondstof; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gebruikt als grondstof in een 
Girbatol-installatie om 
waterstofsulfide te verwijderen. 
Bestaat uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Gassen (aardolie), 
geïsomeriseerde naftafractionator, 
rijk aan C4, vrij van 
waterstofsulfide; petroleumgas

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

Restgas (aardolie), katalytisch 
gekraakte olie en thermisch 
gekraakt vacuümresidu 
fractioneringsterugloopvat; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractionering van katalytisch 
gekraakte geklaarde olie en 
thermisch gekraakt 
vacuümresidu. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

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

Restgas (aardolie), katalytisch 
gekraakte nafta-
stabiliseringsabsorbator; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de stabilisering van katalytisch 
gekraakte nafta. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Restgas (aardolie), fractionator 
van gecombineerde producten uit 
katalytische kraker, katalytische 
reformator en 
waterstofontzwavelaar; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de fractionering van producten uit 
katalytische kraak-, katalytische 
reformerings- en 
waterstofontzwavelingsprocessen 
en behandeld om zure 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Restgas (aardolie), katalytisch 
gereformeerde nafta-
fractioneringsstabilisator; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de fractoneringsstabilisatie van 
katalytisch gereformeerde nafta. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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Restgas (aardolie), verzadigd gas-
installatie gemengde stroom, rijk 
aan C4; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de 
fractioneringsstabilisatie van 
restgas van de destillatie van 
nafta verkregen door directe 
fractionering en katalytisch 
gereformeerd nafta-stabilisator-
restgas. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C6, overwegend butaan en 
isobutaan.)

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

Restgas (aardolie), verzadigd gas-
herwinningsinstallatie, rijk aan 
C1-2; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de fractionering van 
destillatie-restgas, door directe 
fractionering verkregen nafta, 
katalytisch gereformeerd nafta-
stabilisator-restgas. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, C1 tot en met 
C5, overwegend methaan en 
ethaan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Restgas (aardolie), thermische 
vacuümresiduenkraker-; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
het thermische kraken van 
vacuümresiduen. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Koolwaterstoffen, C3-4-rijk, 
aardoliedestillaat; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie en condensatie van 
ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C5, overwegend C3 en C4.)

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

Gassen (aardolie), totaal bereik 
door directe fractionering 
verkregen nafta 
dehexanisatoruitstoot-; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractionering van het totale bereik 
van door directe fractionering 
verkregen nafta. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C6.)

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

Gassen (aardolie), 
waterstofkraken-depropanisator-
uitstoot-, koolwaterstofrijk; 
petroleumgas

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de destillatie van producten van 
een waterstofkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4. Kan ook kleine 
hoeveelheden waterstof en 
waterstofsulfide bevatten.)

Gassen (aardolie), lichte door 
directe fractionering verkregen 
naftastabilisatoruitstoot-; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de stabilisering van lichte door 
directe fractionering verkregen 
nafta. Bestaat uit verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C2 tot en met C6.)

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

Residuen (aardolie) 
alkyleringssplitter, C4-rijk; 
petroleumgas

(Een complex residu, afkomstig 
uit de destillatie van stromen uit 
uiteenlopende 
zuiveringsbewerkingen. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, C4 en C5, 
overwegend butaan en met een 
kooktraject van ongeveer − 11,7 
°C tot 27,8 °C.)

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

Koolwaterstoffen, C1-4-, stankvrij 
gemaakt; petroleumgas

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
koolwaterstofgassen te 
onderwerpen aan een 
stankverwijderingsproces waarbij 
mercaptanen worden omgezet of 
zure onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4, met een kooktraject 
van ongeveer − 164 °C tot 
− 0,5 °C.)

Koolwaterstoffen, C1-3; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C3, met een kooktraject 
van ongeveer − 164 °C tot − 42 
°C.)

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

Koolwaterstoffen, C1-4, 
debutanisatorfractie; 
petroleumgas

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

Gassen (aardolie), C1-5, nat; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de destillatie van ruwe olie en/of 
het kraken van gasolie uit een 
fractioneringstoren. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Koolwaterstoffen, C2-4-; 
petroleumgas

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

Koolwaterstoffen, C3-; 
petroleumgas

649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Gassen (aardolie), 
alkyleringsinvoer; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
het katalytisch kraken van 
gasolie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C3
en C4.)

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

Gassen (aardolie), 
depropanisatorbodemfracties 
fractioneringsuitstoot-; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de fractionering van 
depropanisatorbodemfracties. 
Bestaat voornamelijk uit butaan, 
isobutaan en butadieen.)

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

Gassen (aardolie), raffinage-
meng-; petroleumgas
(Een complexe combinatie, 
verkregen uit verscheidene 
raffinageprocessen. Bestaat uit 
waterstof, waterstofsulfide en 
koolwaterstoffen, overwegend C 1
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
kraken; petroleumgas

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de destillatie van de 
producten van een katalytisch 
kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C5.)

Gassen (aardolie), C2-4-, stankvrij 
gemaakte; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van een aardoliedestillaat aan een 
stankverwijderend proces waarbij 
mercaptanen worden omgezet of 
zure onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit verzadigde en onverzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C4, met een kooktraject 
van ongeveer − 51 °C tot 
− 34 °C.)

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

Gassen (aardolie), ruwe olie-
fractioneringsuitstoot-; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de fractionering 
van ruwe olie. Bestaat uit 
verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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Gassen (aardolie), 
dehexanisatoruitstoot-; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de fractionering 
van gecombineerde naftastromen. 
Bestaat uit verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), 
stabilisatoruitstootgassen uit de 
fractionering van door 
fractionering verkregen lichte 
gasoline; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de fractionering 
van direct door fractionering 
verkregen lichte gasoline. Bestaat 
uit verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), nafta-unifiner-
ontzwaveling stripperuitstoot-; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door een nafta-unifiner-
ontzwavelingsproces en gestript 
van het naftaproduct. Bestaat uit 
verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Gassen (aardolie), direct door 
fractionering verkregen nafta 
katalytische reformerings-
uitstoot-; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de katalytische 
reformering van direct door 
fractionering verkregen nafta en 
fractionering van de totale 
uitstroom. Bestaat uit methaan, 
ethaan en propaan.)

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

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde 
katalytische kraker-
splittertopproducten; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de fractionering 
van de invoer van de C3-C4-
splitter. Bestaat voornamelijk uit 
C3-koolwaterstoffen.)

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

Gassen (aardolie), directe 
fractioneringsstabilisatoruitstoot-; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de fractionering van 
de vloeistof uit de eerste 
destillatietoren die wordt gebruikt 
bij de destillatie van ruwe olie. 
Bestaat uit verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
gekraakte nafta-debutanisator-; 
petroleumgas

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de fractionering van 
katalytisch gekraakte nafta. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C4.)

Restgas (aardolie), katalytisch 
gekraakt destillaat en 
naftastabilisator; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de fractionering 
van katalytisch gekraakt nafta en 
destillaat. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C1 tot en met C4.)

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

Restgas (aardolie), thermisch 
gekraakt destillaat, gasolie en 
nafta absorptievat; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de scheiding van 
thermisch gekraakte destillaten, 
nafta en gasolie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

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

Restgas (aardolie), thermisch 
gekraakte koolwaterstof-
fractioneringsstabilisator-, 
aardolieverkooksing; 
petroleumgas

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de 
fractioneringsstabilisatie van 
thermisch gekraakte 
koolwaterstoffen die afkomstig 
zijn uit het 
aardolieverkooksingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C6.)

Gassen (aardolie), lichte 
stoomgekraakte, 
butadieenconcentraat; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
producten van een thermisch 
kraakproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C4.)

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

Gassen (aardolie), direct door 
fractionering verkregen nafta-
katalytische reformator-
stabilisatortopproducten; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de katalytische 
reformering van direct door 
fractionering verkregen nafta en 
de fractionering van de totale 
uitstroom. Bestaat uit verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C2 tot en met C4.)

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

Koolwaterstoffen, C4-; 
petroleumgas

649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkanen C1-4; rijk aan C3; 
petroleumgas

649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Gassen (aardolie), stoomkraker 
C3-rijke; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit propyleen met 
wat propaan en heeft een 
kooktraject van ongeveer − 70 °C 
tot 0 °C.)

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

Koolwaterstoffen, C4-, 
stoomkrakerdestillaat; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
de producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit C4-
koolwaterstoffen, overwegend 1-
buteen en 2-buteen, bevat ook 
butaan en isobuteen en heeft een 
kooktraject van ongeveer − 12 °C 
tot 5 °C.)

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

Aardoliegassen, vloeibaar 
gemaakt, van stank ontdaan, C4-
fractie; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door een vloeibaar 
gemaakt aardolie-gasmengel aan 
een stankvrijmakingsproces te 
onderwerpen om mercaptanen te 
oxideren of om zure 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit C4-
verzadigde en onverzadigde 
koolwaterstoffen.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Koolwaterstoffen, C4-, 1,3-
butadieen- en isobuteenvrij; 
petroleumgas

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

Raffinaten (aardolie), 
stoomgekraakte C4-fractie na 
cuproammoniumacetaatextractie, 
C3-5-verzadigd en C3-5-
onverzadigd, butadieenvrij; 
petroleumgas

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

Gassen (aardolie), aminesysteem 
voedings-; raffinaderijgas

(Het voedingsgas naar het 
aminesysteem voor de 
verwijdering van waterstof-
sulfide. Bestaat uit waterstof. 
Koolmonoxide, kooldioxide, 
waterstofsulfide en alifatische 
koolwaterstoffen, voornamelijk 
C1 tot en met C5, kunnen ook 
aanwezig zijn.)

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

Gassen (aardolie), 
benzeeninstallatie-
waterstofontzwavelaar afgassen; 
raffinaderijgas
(Afgassen, gevormd door de 
benzeeninstallatie. Bestaat 
hoofdzakelijk uit waterstof. 
Koolmonoxide en 
koolwaterstoffen, voornamelijk 
C1 tot en met C6, inclusief 
benzeen, kunnen ook aanwezig 
zijn.)

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

Gassen (aardolie), 
benzeeninstallatieterugvoer, rijk 
aan waterstof; raffinaderijgas

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
terugvoer van de gassen uit de 
benzeeninstallatie. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof met 
verscheidene kleine hoeveelheden 
koolmonoxide en 
koolwaterstoffen, C1 tot en met 
C6.)

Gassen (aardolie), mengolie, rijk 
aan waterstof en stikstof; 
raffinaderijgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van een mengolie. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof en stikstof, met 
verscheidene kleine hoeveelheden 
koolmonoxide, kooldioxide en 
alifatische koolwaterstoffen, 
voornamelijk C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
gereformeerde nafta-
strippertopproducten; 
raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de stabilisatie van katalytisch 
gereformeerde nafta. Bestaat uit
waterstof en verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C4.)

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

Gassen (aardolie), C6-8-
katalytische reformator-
terugvoer; raffinaderijgas

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van de 
katalytische reformering van C6-8-
aanvoer en teruggevoerd om 
waterstof te behouden. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof. Kan 
ook verscheidene kleine 
hoeveelheden koolmonoxide, 
kooldioxide, stikstof en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6, bevatten.)

Gassen (aardolie), C6-8-
katalytische reformator; 
raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van producten van de 
katalytische reformering van C6-8-
aanvoer. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, C1 tot en met 
C5, en waterstof.)

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

Gassen (aardolie), C6-8-
katalytische reformatorterugvoer, 
rijk aan waterstof; raffinaderijgas

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

Gassen (aardolie), C2-
terugstroom; raffinaderijgas

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de extractie van waterstof uit een 
gasstroom die voornamelijk 
bestaat uit waterstof met kleine 
hoeveelheden stikstof, 
koolmonoxide, methaan, ethaan 
en ethyleen. Bevat voornamelijk 
koolwaterstoffen als methaan, 
ethaan en ethyleen met kleine 
hoeveelheden waterstof, stikstof 
en koolmonoxide.)

Gassen (aardolie), droge zure, 
gasconcentratie-installatie-
uitstoot-; raffinaderijgas

(De complexe verzameling droge 
gassen die wordt verkregen uit 
een gasconcentratie-installatie. 
Bestaat uit waterstof, 
waterstofsulfide en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C3.)

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

Gassen (aardolie), 
gasconcentratie-herabsorbeerder-
destillatie; raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door destillatie van 
producten van gecombineerde 
gasstromen in een 
gasconcentratie-herabsorbeerder. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof, koolmonoxide, 
kooldioxide, stikstof, 
waterstofsulfide en 
koolwaterstoffen, C1 tot en met 
C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Gassen (aardolie), 
waterstofabsorbatoruitstoot-; 
raffinaderijgas

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

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen door het 
absorberen van waterstof uit een 
waterstofrijke stroom. Bestaat uit 
waterstof, koolmonoxide, stikstof 
en methaan met kleine 
hoeveelheden C2-
koolwaterstoffen.)

Gassen (aardolie), waterstofrijk; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt afgescheiden als een gas uit 
diverse koolwaterstofgassen door 
koeling. Bestaat voornamelijk uit 
waterstof met verscheidene kleine 
hoeveelheden koolmonoxide, 
stikstof, methaan en C2-
koolwaterstoffen.)

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

Gassen (aardolie), 
waterstofbehandelaar-mengolie-
terugvoer-, rijk aan waterstof en 
stifstof; raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit 
teruggevoerde met waterstof 
behandelde mengolie. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof en 
stikstof met diverse kleine 
hoeveelheden koolmonoxide, 
kooldioxide en koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), terugvoer-, 
waterstofrijk; raffinaderijgas

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit 
teruggevoerde reactorgassen. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof met diverse kleine 
hoeveelheden koolmonoxide, 
kooldioxide, stikstof, 
waterstofsulfide en verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, C1
tot en met C5.)

Gassen (aardolie), reformator-
verzamel-, waterstofrijk; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit de 
reformatoren. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof met 
diverse kleine hoeveelheden 
koolmonoxide en alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), reformerende 
waterstofbehandelaar; 
raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit het 
reformerende 
waterstofbehandelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof, methaan en ethaan met 
diverse kleine hoeveelheden 
waterstofsulfide en alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), reformerende 
waterstofbehandelaar, rijk aan 
waterstof en methaan

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit het 
reformerende 
waterstofbehandelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof en methaan met diverse 
kleine hoeveelheden 
koolmonoxide, kooldioxide, 
stikstof en verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C5.)

Gassen (aardolie), reformerende 
waterstofbehandelaar 
aanvullings-, waterstofrijk; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit het 
reformerende 
waterstofbehandelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof met diverse kleine 
hoeveelheden koolmonoxide en 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), thermisch 
kraken-destillatie-; raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door destillatie 
van producten van een thermisch 
kraakproces. Bestaat uit 
waterstof, waterstofsulfide, 
koolmonoxide, kooldioxide en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Restgas (aardolie), katalytische 
kraker-refractioneringsabsorbator; 
raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
refractionering van producten uit 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit waterstof en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C3.)

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

Restgas (aardolie), katalytisch 
gereformeerde nafta-afscheider; 
raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de katalytische reformering van 
door directe fractionering 
verkregen nafta. Bestaat uit 
waterstof en koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C6.)

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

Restgas (aardolie), katalytisch 
gereformeerde nafta-stabilisator; 
raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de stabilisatie van katalytisch 
gereformeerde nafta. Bestaat uit 
waterstof en koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C6.)

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

Restgas (aardolie), gekraakt 
destillaat 
waterstofbehandelaarsafscheider; 
raffinaderijgas

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van gekraakte 
destillaten met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit waterstof en 
verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

Restgas (aardolie), 
waterstofontzwavelde door 
directe fractionering verkregen 
nafta-afscheider; raffinaderijgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de waterstofontzwaveling van 
door directe fractionering 
verkregen nafta. Bestaat uit 
waterstof en verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C6.)

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

Gassen (aardolie), topproducten 
uit stabilisator van katalytisch 
gereformeerde door directe 
fractionering verkregen nafta; 
raffinaderijgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de katalytische reformering van 
door directe fractionering 
verkregen nafta gevolgd door 
fractionering van de totale 
uitstroom. Bestaat uit waterstof, 
methaan, ethaan en propaan.)

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

Gassen (aardolie), 
reformatoruitstroom 
hogedrukafdampvat-uitstoot-; 
raffinaderijgas

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door het 
afdampen onder hoge druk van de 
uitstroom uit de 
reformeringsreactor. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof met 
uiteenlopende kleine 
hoeveelheden methaan, ethaan en 
propaan.)

Gassen (aardolie), 
reformatoruitstroom 
lagedrukafdampvat-uitstoot; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door het 
afdampen onder lage druk van de 
uitstroom uit de 
reformeringsreactor. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof met 
uiteenlopende kleine 
hoeveelheden methaan, ethaan en 
propaan.)

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

Gassen (aardolie), olieraffinage-
gasdestillatie-uitstoot-; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt afgescheiden door 
distillatie van een gasstroom die 
waterstof, koolmonoxide, 
kooldioxide en koolwaterstoffen, 
C1 tot en met C6, bevat of 
verkregen door het kraken van 
ethaan en propaan. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
en C2, waterstof, stikstof en 
koolmonoxide.)

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

Gassen (aardolie), 
benzeeninstallatie 
waterstofbehandelaar 
depentanisator-topproducten; 
raffinaderijgas

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door de 
behandeling van het materiaal uit 
de benzeeninstallatie met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator gevolgd door 
depentanisering. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof, ethaan 
en propaan met verscheidene 
kleine hoeveelheden stikstof, 
koolmonoxide, kooldioxide en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6. Kan sporen 
benzeen bevatten.)

Gassen (aardolie), secundaire 
absorbeerderuitstoot-, fractionator 
van topproducten uit fluïde 
katalytische kraker; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door de 
fractionering van de topproducten 
uit het katalytische kraakproces in 
de fluïde katalytische kraker. 
Bestaat uit waterstof, stikstof en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C3.)

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

Aardolieproducten, 
raffinagegassen; raffinaderijgas

(Een complexe verzameling, die 
voornamelijk bestaat uit waterstof 
met verscheidene kleine 
hoeveelheden methaan, ethaan en 
propaan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
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Gassen (aardolie), 
waterstofkraken 
lagedrukafscheider; 
raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen door de 
vloeistof-damp-scheiding van de 
uitstroom uit de 
waterstofkraakprocesreactor. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof en verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C3.)

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

Gassen (aardolie), raffinage; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit verscheidene 
aardolieraffinageoperaties. 
Bestaat uit waterstof en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C3.)

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

Gassen (aardolie), 
platinareformatorproductenafsche
ider-uitstoot-; raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit de chemische 
reformering van naftenen tot 
aromaten. Bestaat uit waterstof en 
verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C4.)

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

Gassen (aardolie), uitstootgassen 
uit depentanisatorstabilisator van 
waterstofbehandelde stinkende 
kerosine; raffinaderijgas

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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(De complexe combinatie die 
wordt verkregen uit de 
depentanisatorstabilisatie van 
waterstofbehandelde kerosine. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof, methaan, ethaan en 
propaan alsmede variërende 
kleine hoeveelheden stikstof, 
waterstofsulfide, koolmonoxide 
en koolwaterstoffen, overwegend 
C4 en C5.)

Gassen (aardolie), 
waterstofbehandelde stinkende 
kerosine-afdampvat; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit het 
afdampvat van de installatie 
waarin stinkende kerosine in de 
aanwezigheid van een katalysator 
met waterstof wordt behandeld. 
Bestaat voornamelijk uit 
waterstof en methaan alsmede 
variërende kleine hoeveelheden 
stikstof, koolmonoxide en 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), destillaat-
unifiner-ontzwaveling 
stripperuitstoot-; raffinaderijgas
(Een complexe combinatie 
gestript van het vloeibare product 
van het unifiner-
ontzwavelingsproces. Bestaat uit 
waterstofsulfide, methaan, ethaan 
en propaan.)

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

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde 
katalytische kraker-
fractioneringsuitstoot-; 
raffinaderijgas

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door de 
fractionering van het topproduct 
van het gefluïdiseerde 
katalytische kraakproces. Bestaat 
uit waterstof, waterstofsulfide, 
stikstof en koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5.)

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde 
katalytische kraker-gaszuivering 
secundair absorptievat-uitstoot-; 
raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door de 
gaszuivering van topgas uit de 
gefluïdiseerde katalytische 
kraker. Bestaat uit waterstof, 
stikstof, methaan, ethaan en 
propaan.)

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

Gassen (aardolie), zwaar 
destillaat waterstofbehandelings-
ontzwaveling stripper-uitstoot-; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt gestript uit het vloeibare 
product uit het 
waterstofbehandelings-
ontzwavelingsproces van zwaar 
destillaat. Bestaat uit waterstof, 
waterstofsulfide en verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), platinare-
formatorstabilisatoruitstoot-; 
fractionering van lichte 
eindfracties

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen door de 
fractionering van de lichte 
eindfracties uit de 
platinareactoren van de platina-
reformeringsinstallatie. Bestaat 
uit waterstof, methaan , ethaan en 
propaan.)

Gassen (aardolie), 
voorafdampingstorenuitstoot-, 
ruwe destillatie; raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd in de eerste 
destillatietoren die wordt gebruikt 
bij de destillatie van ruwe olie. 
Bestaat uit stikstof en verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), 
teerstripperuitstoot-; 
raffinaderijgas

(Een complexe verzameling die 
wordt verkregen door de 
fractionering van gereduceerde 
ruwe olie. Bestaat uit waterstof en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

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

Gassen (aardolie), unifiner-
stripperuitstoot-; raffinaderijgas

(Een combinatie van waterstof en 
methaan die wordt verkregen 
door fractionering van de 
producten uit de 
unifinerinstallatie.)

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

Restgas (aardolie), katalytisch 
met waterstof ontzwavelde nafta-
afscheider; raffinaderijgas

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de 
waterstofontzwaveling van nafta. 
Bestaat uit waterstof, methaan, 
ethaan en propaan.)

Restgas (aardolie), direct door 
fractionering verkregen nafta-
waterstofontzwavelaar; 
raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen door de 
waterstofontzwaveling van nafta 
die direct door fractionering is 
verkregen. Bestaat uit waterstof 
en koolwaterstoffen, overwegend 
C1 tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), 
sponsabsorptievat-uitstoot-, 
topproductfractionering van 
gefluïdiseerde katalytische kraker 
en gasolieontzwavelaar; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen door de 
fractionering van producten uit de 
gefluïdiseerde katalytische kraker 
en gasolieontzwavelaar. Bestaat 
uit waterstof en koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C4.)

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

Gassen (aardolie), ruwe destillatie 
en katalytisch kraken; 
raffinaderijgas

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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(Een complexe combinatie die 
wordt geproduceerd door ruwe 
destillatie- en katalytische 
kraakprocessen. Bestaat uit 
waterstof, waterstofsulfide, 
stikstof, koolmonoxide en 
paraffinische en olefinische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

Gassen (aardolie), gasolie 
diethanolaminegaszuiveraar-
uitstoot-; raffinaderijgas
(Een complexe combinatie die 
wordt gevormd door de 
ontzwaveling van gasoliën met 
diethanolamine. Bestaat 
voornamelijk uit waterstofsulfide, 
waterstof en alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Gassen (aardolie), gasolie 
waterstofontzwavelingsuitstroom; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen door afscheiding 
van de vloeibare fase uit de 
uitstroom uit de hydrogenerings-
reactor. Bestaat voornamelijk uit 
waterstof, waterstofsulfide en 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C3.)

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

Gassen (aardolie), gasolie water-
stofontzwavelingsreinigings-; 
raffinaderijgas

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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(Een complexe verzameling 
gassen die wordt verkregen uit de 
reformator en uit de gezuiverde 
fracties uit de 
hydrogeneringsreactor. Bestaat 
voornamelijk uit waterstof en 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C4.)

Gassen (aardolie), 
hydrogenatoruitstroom-
afdampvatuitstoot-; 
raffinaderijgas
(Een complexe verzameling 
gassen die wordt verkregen uit 
afdampen van de uitstroom-
fracties na de hydrogenerings-
reactie. Bestaat voornamelijk uit 
waterstof en alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

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

Gassen (aardolie), stoomkraken 
van nafta onder hoge druk 
residu-; raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen als een mengsel 
van de niet-condenseerbare delen 
uit het product van een nafta-
stoomkraakproces evenals 
residugassen die worden 
verkregen tijdens de bereiding 
van daaruit voortkomende 
producten. Bestaat voornamelijk 
uit waterstof en paraffinische en 
olefinische koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5, 
waarmee aardgas ook kan worden 
gemengd.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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Gassen (aardolie), residu-
viscositeitsreductie-uitstoot-; 
raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die 
wordt verkregen uit de reductie 
van de viscositeit van residuen in 
een oven. Bestaat voornamelijk 
uit waterstofsulfide en 
paraffinische en olefinische 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Bezinkselolie (aardolie), 
zuurbehandeld; bezinkselolie uit 
paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van bezinkselolie 
met zwavelzuur. Bestaat 
voornamelijk uit vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50.)

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

Bezinkselolie, met klei 
behandeld; bezinkselolie uit 
paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van bezinkselolie 
met natuurlijke of aangepaste klei 
in ofwel een contact- ofwel een 
percolatieproces om de 
aanwezige sporen van polaire 
verbindingen en onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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Gassen (aardolie), C3-4; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
het kraken van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C3 en C4, en voornamelijk 
propaan en propyleen, met een 
kooktraject van ongeveer − 51 °C 
tot − 1 °C.)

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

Restgas (aardolie), uit 
fractioneringsabsorptievat 
katalytisch gekraakt destillaat en 
katalytisch gekraakte nafta; 
petroleumgas
(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van de producten 
van katalytisch gekraakte 
destillaten en katalytisch 
gekraakte nafta. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

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

Restgas (aardolie), uit 
fractioneringsstabilisator 
katalytische polymerisatie van 
nafta; petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de fractioneringsstabilisatie-
producten van de polymerisatie 
van nafta. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C1 tot en met C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
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Restgas (aardolie), uit 
fractioneringsstabilisator 
katalytisch gereformeerde nafta; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
fractioneringsstabilisatie van 
katalytisch gereformeerde nafta, 
waaruit waterstofsulfide door 
aminebehandeling is verwijderd. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

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

Restgas (aardolie), gekraakt 
destillaat 
waterstofbehandelingsstripper; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van thermisch 
gekraakte destillaten met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

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

Restgas (aardolie), 
waterstofontzwavelaar direct uit 
fractionering verkregen destillaat,
waterstofsulfidevrij; 
petroleumgas

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
katalytische 
waterstofontzwaveling van, direct 
uit fractionering verkregen, 
destillaten, waaruit 
waterstofsulfide door 
aminebehandeling is verwijderd. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

Restgas (aardolie), absorptievat 
bij katalytisch kraken van gasolie; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
het katalytisch kraken van 
gasolie. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Restgas (aardolie), 
gasherwinningsinstallatie; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
gemengde koolwaterstofstromen. 
Bevat voornamelijk 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Restgas (aardolie), 
gasherwinningsfabriek-
deëthanisator; petroleumgas

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de destillatie van 
producten uit verschillende 
koolwaterstofstromen. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

Restgas (aardolie), uit 
fractioneerder van 
waterstofontzwaveld destillaat en 
waterstofontzwavelde nafta, 
zuurvrij; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractionering van 
waterstofontzwavelde nafta- en 
destillaatkoolwaterstofstromen, 
en behandeld om zure 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C5.)

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

Restgas (aardolie), stripper van 
waterstofontzwavelde gasolie uit 
vacuümdestillatie, 
waterstofsulfidevrij; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de stabilisatie door strippen van 
katalytisch waterstofontzwavelde 
gasolie uit vacuümdestillatie, 
waaruit waterstofsulfide is 
verwijderd door 
aminebehandeling. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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Restgas (aardolie), stabilisator 
lichte direct uit fractionering 
verkregen nafta, 
waterstofsulfidevrij; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractioneringsstabilisatie van 
lichte, direct uit fractionering 
verkregen nafta, waaruit 
waterstofsulfide door 
aminebehandeling is verwijderd.)

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

Restgas (aardolie), propaan-
propyleenalkyleringsuitvoer 
preparatieve deëthanisator; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de destillatie van 
de reactieproducten van propaan 
met propyleen. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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Restgas (aardolie), 
waterstofontzwavelaar gasolie uit 
vacuümdestillatie, 
waterstofsulfidevrij; 
petroleumgas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
katalytische 
waterstofontzwaveling van, door 
vacuümdestillatie verkregen, 
gasolie, waaruit waterstofsulfide 
door aminebehandeling is 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C1 tot en met C6.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
gekraakte topfracties; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van producten van 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C5, met 
een kooktraject van − 48 °C tot 
32 °C.)

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

Alkanen, C1-2-; petroleumgas 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alkanen, C2-3-; petroleumgas 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alkanen, C3-4-; petroleumgas 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkanen, C4-5-; petroleumgas 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
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Brandstofgassen; petroleumgas

(Een combinatie van lichte 
gassen. Bestaat voornamelijk uit 
waterstof en/of koolwaterstoffen 
met een laag molecuulgewicht.)

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

Brandstofgassen, destillaten van 
ruwe olie; petroleumgas

(Een complexe verzameling lichte 
gassen, gevormd door destillatie 
van ruwe olie en door 
katalytische reformering van 
nafta. Bestaat uit waterstof en 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4, met een kooktraject
van ongeveer − 217 °C tot 
− 12 °C.)

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

Koolwaterstoffen, C3-4; 
petroleumgas

649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Koolwaterstoffen, C4-5; 
petroleumgas

649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Koolwaterstoffen, C2-4, rijk aan 
C3; petroleumgas

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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Aardoliegassen, vloeibaar 
gemaakt; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van ruwe olie. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C7, met 
een kooktraject van opgeveer 
− 40 °C tot 80 °C.)

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

Aardoliegassen, vloeibaar 
gemaakt, stankvrij gemaakt; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
het onderwerpen van een 
vloeibaar gemaakt 
aardoliegasmengsel aan een 
stankvrijmakingsproces, om 
mercaptanen om te zetten of zure 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C7, met 
een kooktraject van ongeveer 
− 40 °C tot 80 °C.)

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

Gassen (aardolie), C3-4, rijk aan 
isobutaan; petroleumgas

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen bij 
de destillatie van verzadigde en 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
gewoonlijk C3 tot en met C6, 
overwegend butaan en isobutaan. 
Bestaat uit verzadigde en 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
C3 en C4, voornamelijk 
isobutaan.)

Destillaten (aardolie), C3-6, rijk 
aan piperyleen; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van verzadigde en 
onverzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, gewoonlijk C3
tot en met C6. Bestaat uit 
verzadigde en onverzadigde 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C6, voornamelijk piperylenen.)

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

Gassen (aardolie), 
butaansplittertopproducten; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van de 
butaanstroom. Bestaat uit 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C3 en C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 168
BIJLAGE XVII DG C I NL

Gassen (aardolie), C2-3; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
katalytisch fractioneringsproces. 
Bevat voornamelijk ethaan, 
ethyleen, propaan en propyleen.)

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

Gassen (aardolie), bodemfracties 
uit depropanisator van katalytisch 
gekraakte gasolie, C4-rijk 
zuurvrij; petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de fractionering van katalytisch 
gekraakte gasolie-
koolwaterstofstroom en 
behandeld om waterstofsulfide en 
andere zure bestanddelen te 
verwijderen. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C5, hoofdzakelijk C4.)

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

Gassen (aardolie), katalytisch 
gekraakte nafta onderste 
debutanisatorfracties, C3-5-rijk; 
petroleumgas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de stabilisatie van katalytisch 
gekraakte nafta. Bestaat uit 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Restgas (aardolie), 
geïsomeriseerde nafta-
fractioneringsstabilisator; 
petroleumgas

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de fractioneringsstabilisatie-
producten van geïsomeriseerde 
nafta. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C1
tot en met C4.)

Bezinkselolie (aardolie), met 
koolstof behandeld; bezinkselolie 
uit paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van bezinkselolie met 
geactiveerde kool voor de 
verwijdering van 
sporenbestanddelen en 
onzuiverheden. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 NDestillaten (aardolie), stankvrij 
gemaakt middenfractie; gasolie 
— niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
een aardoliedestillaat een 
stankverwijderend proces te laten 
ondergaan, waarbij mercaptanen 
worden omgezet of zure 
onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C9
tot en met C20, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 345 °C.)

Gasoliën (aardolie), 
solventgeraffineerd; gasolie —
niet gespecificeerd

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 170
BIJLAGE XVII DG C I NL

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van een 
solventextractieproces. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 205 °C 
tot 400 °C.)

Destillaten (aardolie), 
solventgeraffineerd middelste 
fractie; gasolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van een 
solventextractieproces. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C9
tot en met C20, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 345 °C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gasoliën (aardolie), met zuur 
behandeld; gasolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
een raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C13 tot en met C25, 
met een kooktraject van ongeveer 
230 °C tot 400 °C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Destillaten (aardolie), met zuur 
behandelde middenfractie; gasolie 
— niet gespecificeerd

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C11 tot en met C20, 
met een kooktraject van ongeveer 
205 °C tot 345 °C.)

Destillaten (aardolie), met zuur 
behandelde lichte fractie; gasolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C9 tot en met C16, 
met een kooktraject van ongeveer 
150 °C tot 290 °C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gasoliën (aardolie), chemisch 
geneutraliseerd; gasolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een behandelingsproces om zure 
materialen te verwijderen. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C13 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 230 °C 
tot 400 °C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Destillaten (aardolie), chemisch 
geneutraliseerde middenfractie; 
gasolie — niet gespecificeerd

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een behandelingsproces om zure 
materialen te verwijderen. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C20, met een 
kooktraject van ongeveer 205 °C 
tot 345 °C.)

Destillaten (aardolie), met klei 
behandelde middenfractie; gasolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de behandeling van een 
aardoliefractie met natuurlijke of 
gemodificeerde klei, gewoonlijk 
in een filtratieproces om sporen 
van polaire verbindingen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C9 tot en met C20, 
met een kooktraject van ongeveer 
150 °C tot 345 °C.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Destillaten (aardolie), met 
waterstof behandelde 
middenfractie; gasolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een 
aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C11 tot en met C25, 
met een kooktraject van ongeveer 
205 °C tot 400 °C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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Gasoliën (aardolie), met waterstof 
ontzwaveld; gasolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een aardoliegrondstof door 
behandeling met waterstof om 
organische zwavel om te zetten in 
waterstofsulfide dat wordt 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C13 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 230 °C 
tot 400 °C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Destillaten (aardolie), met 
waterstof ontzwavelde 
middenfractie; gasolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een aardoliegrondstof door 
behandeling met waterstof om 
organische zwavel om te zetten in 
waterstofsulfide dat wordt 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 205 °C 
tot 400 °C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Destillaten (aardolie), 
katalytischereformator-
fractioneerderresidu, 
hoogkokend; gasolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van 
katalytischereformator-
fractioneerderresidu. Heeft een 
kooktraject van ongeveer 343 °C 
tot 399 °C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
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Destillaten (aardolie), 
katalytischereformator-
fractioneerderresidu, bij 
middentemperaturen kokend; 
gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van 
katalytischereformator-
fractioneerderresidu. Heeft een 
kooktraject van ongeveer 288 °C 
tot 371 °C.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Destillaten (aardolie), 
katalytischereformator-
fractioneerderresidu, laagkokend; 
gasolie — niet gespecificeerd
(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van 
katalytischereformator-
fractioneerderresidu. Kookt 
beneden ongeveer 288 °C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Destillaten (aardolie), 
hooggezuiverde midden-; gasolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van een aardoliefractie aan 
verscheidene van de volgende 
stappen: filtratie, centrifugatie, 
atmosferische destillatie, 
vacuümdestillatie, verzuring, 
neutralisatie en behandeling met 
klei. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C10 tot en met C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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Destillaten (aardolie), 
katalytische reformator, 
concentraat van zware aromaten; 
gasolie — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de destillatie van 
een katalytisch gereformeerde 
aardoliefractie. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C10 tot en met C16, met een 
kooktraject van ongeveer 200 °C 
tot 300 °C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gasoliën, paraffinehoudend; 
gasolie — niet gespecificeerd
(Een destillaat, verkregen uit de 
herdestillatie van een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, 
verkregen door de destillatie van 
de vloeistoffen verkregen na een 
grondige katalytische 
waterstofbehandeling van 
paraffinen. Heeft een kooktraject 
van ongeveer 190 °C tot 330 °C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Nafta (aardolie), 
solventgeraffineerd met waterstof 
ontzwaveld zwaar; gasolie — niet 
gespecificeerd

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Koolwaterstoffen, C16-20-, 
waterstofbehandeld 
middendestillaat, lichte 
destillatiefracties; gasolie — niet 
gespecificeerd

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de eerste fracties uit 
de vacuümdestillatie van de 
vloeistof die wordt verkregen 
door de behandeling van een 
middendestillaat met waterstof. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C16 tot en met C20, met een 
kooktraject van ongeveer 290 °C 
tot 350 °C. Vormt een voltooide 
olie met een viscositeit van 
2 10-6 m².s-1 bij 100 °C.)

Koolwaterstoffen, C12-20-, 
waterstofbehandelde 
paraffinische, lichte 
destillatiefracties; gasolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de eerste fracties uit 
de vacuümdestillatie van de 
vloeistoffen die worden 
verkregen bij de behandeling van 
zware paraffine met waterstof in 
de aanwezigheid van een 
katalysator. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C12 tot en met C20, met een 
kooktraject van ongeveer 230 °C 
tot 350 °C. Vormt een voltooide 
olie met een viscositeit van 
2 10-6 m².s-1 bij 100 °C.)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Koolwaterstoffen, C11-17-, 
solventgeëxtraheerde lichte 
naftenische; gasolie — niet 
gespecificeerd

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door extractie van de 
aromaten uit een licht naftenisch 
destillaat met een viscositeit van 
2,2 10-6 m².s-1 bij 40 °C. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C17, met een 
kooktraject van ongeveer 200 °C 
tot 300 °C.)

Gasoliën, waterstofbehandeld; 
gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door herdestillatie van 
de vloeistoffen die worden 
verkregen bij de behandeling van 
paraffinen met waterstof in 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C17 tot en met C27, met een 
kooktraject van ongeveer 330 °C 
tot 340 °C.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Destillaten (aardolie), met 
koolstof behandelde lichte 
paraffinehoudende; gasolie —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die is verkregen 
door de behandeling van een 
aardoliefractie met geactiveerde 
houtskool voor de verwijdering 
van sporen polaire bestanddelen 
en onzuiverheden. Bevat 
voornamelijk koolwaterstoffen, 
overwegend C12 tot en met C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
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Destillaten (aardolie), middelste 
paraffinehoudende, behandeld 
met koolstof; gasolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die is verkregen 
door de behandeling van aardolie 
met geactiveerde houtskool voor 
de verwijdering van sporen 
polaire bestanddelen en 
onzuiverheden. Bevat 
voornamelijk koolwaterstoffen, 
overwegend C 16 tot en met C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Destillaten (aardolie), middelste 
paraffinehoudende, behandeld 
met klei; gasolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die is verkregen 
door de behandeling van aardolie 
met bleekaarde voor de 
verwijdering van sporen polaire 
bestanddelen en onzuiverheden. 
Bevat voornamelijk 
koolwaterstoffen, overwegend 
C16 tot en met C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alkanen, C12-26-vertakte en niet-
vertakte

649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Smeervetten; mineraal vet

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, overwegend 
C12 tot en met C50. Kan 
organische zouten van alkali- en 
aardalkalimetalen en/of 
aluminiumverbindingen 
bevatten.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Olierijke paraffinewas (aardolie); 
ruwe paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een aardoliefractie door 
solventkristallisatie (met solvent 
van was ontdoen) of als een 
destillatiefractie uit een zeer 
wasachtige ruwe olie. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
vertakte en niet-vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Olierijke paraffinewas (aardolie), 
zuurbehandeld; ruwe 
paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een raffinaat door 
de behandeling van een olierijke 
paraffinewasfractie uit aardolie in 
een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte en niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Olierijke paraffinewas (aardolie), 
met klei behandeld; ruwe 
paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een olierijke 
paraffinewasfractie uit aardolie 
met natuurlijke of gemodificeerde 
klei in een contact- of een 
filtratieproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
vertakte en niet-vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Olierijke paraffine (aardolie), met 
waterstof behandelde; ruwe 
paraffinewas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het behandelen 
van olierijke paraffine met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
vertakte en niet-vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Olierijke paraffine (aardolie), 
smeltend bij lage temperaturen; 
ruwe paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een aardoliefractie 
door solventdeparaffinering. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte en niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Olierijke paraffine (aardolie), 
smeltend bij lage temperatuur, 
met waterstof behandeld; ruwe 
paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van bij lage temperatuur 
smeltende olierijke paraffine uit 
aardolie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte en niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Olierijke paraffinewas (aardolie), 
laagsmeltend, behandeld met 
kool; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van laagsmeltende olierijke 
paraffinewas met geactiveerde 
kool om sporen polaire 
bestanddelen en onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
vertakte en niet-vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C12.

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Olierijke paraffinewas (aardolie), 
laagsmeltend, behandeld met klei; 
ruwe paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van laagsmeltende olierijke 
paraffinewas uit aardolie met 
bentoniet om sporen polaire 
bestanddelen en onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
vertakte en niet-vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Olierijke paraffinewas (aardolie), 
laagsmeltend, behandeld met 
kiezelzuur; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van laagsmeltende olierijke 
paraffinewas uit aardolie met 
kiezelzuur om sporen polaire 
bestanddelen en onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
vertakte en niet-vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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Olierijke paraffinewas (aardolie), 
behandeld met koolstof; ruwe 
paraffinewas

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van olierijke paraffinewas uit 
aardolie met geactiveerde kool 
teneinde sporen van polaire 
bestanddelen en onzuiverheden te 
verwijderen.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolatum; petrolatum
(Een complexe verzameling van 
koolwaterstoffen, verkregen als 
een halfvaste stof bij het van was 
ontdoen van paraffinische residu-
olie. Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde kristallijne en 
vloeibare koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolatum (aardolie), 
geoxideerd; petrolatum
(Een complexe verzameling 
organische verbindingen, 
voornamelijk carbonzuren met 
hoog molecuulgewicht, verkregen 
door de oxidatie aan lucht van 
petrolatum.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Petrolatum (aardolie), met 
alumina behandeld; petrolatum
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen 
wanneer petrolatum wordt 
behandeld met Al2O3 om polaire 
componenten en onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde, 
kristallijne en vloeibare 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Petrolatum (aardolie), met 
waterstof behandeld; petrolatum
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een halfvaste stof 
uit van was ontdane paraffinische 
residu-olie, die in aanwezigheid 
van een katalysator met waterstof 
behandeld is. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
microkristallijne en vloeibare 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolatum (aardolie), behandeld 
met kool; petrolatum

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van aardoliepetrolatum met 
geactiveerde kool om sporen 
polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolatum (aardolie), behandeld 
met kiezelzuur; petrolatum

(Een complexe verzameling
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van aardoliepetrolatum met 
geactiveerde kool om sporen 
polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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