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Tjära, brunkols, lågtemperatur

(Tjära erhållen vid 
lågtemperaturförkolning och 
lågtemperaturförgasning av brunkol. 
Består främst av alifatiska, nafteniska 
och cykliska aromatiska kolväten, 
heteroaromatiska kolväten och 
cykliska fenoler.)

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

Destillat (petroleum), lätta 
paraffinska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller relativt mycket mättade, 
alifatiska kolväten som normalt finns 
i detta destillationsintervall för 
råolja.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Destillat (petroleum), tunga 
paraffinska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst C15 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40°C. 
Innehåller relativt stor mängd 
mättade, alifatiska kolväten.)

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

Destillat (petroleum), lätta nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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Destillat (petroleum), tunga 
nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C . 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3
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Destillat (petroleum), syrabehandlade 
lätta nafteniska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
tunga paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
främst av mättade kolväten, främst 
C20 till C50, och bildar en färdig olja 
med viskositet minst 19 10-6 m2.s-1

vid 40 °C.)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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Destillat (petroleum), syrabehandlade 
lätta paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
främst av mättade kolväten, främst 
C15 till C30, och bildar en färdig olja 
med viskositet mindre 
än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består främst 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller relativt stor andel 
alifatiska kolväten.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade lätta paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade tunga nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består av 
kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade lätta nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Erionit 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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Tillägg 2

Punkt 28 – Carcinogena ämnen: kategori 2

Ämnen Index-
nummer

EG-nummer CAS-nummer Kommen-
tarer

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

Berylliumföreningar med undantag 
för berylliumaluminiumsilikater

004-002-00-2

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

Sulfallat (ISO) 006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

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

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

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

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

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

Hydrazin, salter 007-014-00-6

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

Hydrazinbis(3-karboxi-4-
hydroxibenzensulfonat)

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

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

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

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

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

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

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

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

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromyldiklorid; kromdioxidklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

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

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

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

Krom(III)kromat 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Krom(VI)föreningar med undantag 
för bariumkromat och föreningar som 
är upptagna på annat ställe i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG

024-017-00-8 − −

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

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

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

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

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

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

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

Benz[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

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

Benz[b]fluoranten 601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

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

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

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

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

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

1,2-dibrometan 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

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

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

Brometen; vinylbromid 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

Trikloretylen; trikloreten 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-klortoluen; bensylklorid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

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

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

1,4-diklorbut-2-en 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-dibrompropan-1-ol; 2,3-dibrom-
1-propanol

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

Etylenoxid 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-klor-2,3-epoxipropan 603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

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

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

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

Fenylglycidyleter; 2,3-
epoxipropylfenyleter; 1,2-epoxi-3-
fenoxipropan

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

Styrenoxid 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-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

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

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

5-allyl-1,3-bentsodioxol; 5-(2-
propenyl)-1,3-benzodioxol

605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-propanolid 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uretan 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
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Metylakrylamidiometoxiacetat 
(innehållande ≥ 0,1 % akrylamid)

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

Metylakrylamidiometoxiacetat 
(innehållande ≥ 0,1 % akrylamid)

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

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

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

2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen 
[2]; dinitrotoluen, teknisk kvalitet

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

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

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

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

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

Nitrofen (ISO) 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

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

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

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

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

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

Hydrazin-tri-nitrometan 609-053-00-X 414-850-9 −

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

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

Dinatrium {5-[(4'-((2,6-dihydroxi-3-
((2-dihydroxi-5-sulfofenyl)
azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-
4-yl)azo]salicylato(4-)}kuprat(2-);

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

4-amino-2',3-dimetylazobensen 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

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

benzidinbaserade azofärger, 
4,4'-diarylazobifenylfärger med 
undantag för föreningar som är 
upptagna på annat ställe i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG

611-024-00-1 − −

Dinatrium-4-amino-3-[[4-[(2,4-
diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-
yl]azo]-5-hydroxy-6-
(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; 
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)]bis[5-amino-4-
hydroxynaftalen-2,7-disulfonat]; 
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-aminonaftalen-1-
sulfonat); C.I. Direct Red 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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o-dianisidinbaserade azofärgämnen; 
4,4'-diarylazo-3,3'-dimetoxibifenyl-
färgämnen med undantag för dem 
som omnämns på annat håll i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG

611-029-00-9 − −

o-tolidinbaserade färgämnen; 4,4'-
diarylazo-3,3'-dimetylbifenyl-
färgämnen med undantag för dem 
som omnämns på annat håll i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG

611-030-00-4 − −

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

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

6-hydroxi-1-(3-isopropoxipropyl)-4-
metyl-2-oxo-5-[4-
(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-
pyridinkarbonitril

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

(6-(4-hydroxi-3-(2-metoxifenylazo)-
2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-
triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-
metyletyl)-ammonium] format

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

Trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-
disulfonato-2-naftylazo)-4''-(6-
benzoylamino-3-sulfonato-2-
naftylazo)bifenyl-1,3',3'',1'''-
tetraolato-O, O', O'', O''']koppar(II)

611-063-00-4 413-590-3 −
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Fenylhydrazin [1] 202-873-5 [1] 100-63-0 [1]

Fenylhydraziniumklorid [2] 200-444-7 [2] 59-88-1 [2]

Fenylhydrazinhydroklorid [3] 248-259-0 [3] 27140-08-5 [3]

Fenylhydraziniumsulfat (2:1) [4]

612-023-00-9

257-622-2 [4] 52033-74-6 [4]

E

o-anisidin 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3'-dimetoxibenzidin; o-dianisidin 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

salter av 3,3'-dimetoxibensidin; salter 
av o-dianisidin

612-037-00-5

3,3'-dimetylbensidin; o-tolidin 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4'-diaminodifenylmetan 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3'-diklorbenzidin; 3,3'-
diklorbifenyl-4,4'-ylendiamin

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

salter av 3,3'-diklorbensidin; salter av 
3,3'-diklorbifenyl-4,4'-ylendiamin

612-069-00-X 210-323-0[1]

265-293-1[2]
277-822-3[3]

612-83-9[1]

64969-34-2[2]
74332-73-3[3]

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

2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin, salter 612-079-00-4

salter av 3,3'-dimetylbensidin; salter 
av o-tolidin

612-081-00-5 210-322-5[1]
265-294-7[2]

277-985-0[3]

612-82-8[1]
64969-36-4 [2]

74753-18-7 [3]

1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4'-metylendi-o-toluidin 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2'-(nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

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

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

4-metyl-m-fenylendiamin 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Toluen-2,4-diammoniumsulfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

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

Aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

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

Kaptafol (ISO) 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

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

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

En blandning av N-[3-hydroxi-2-(2-
metylakryloylamino-
metoxi)propoximetyl]-2-
metylakrylamid; N-[2,3-Bis-(2-
metylakryloylamino-
metoxi)propoximetyl]-2-
metylakrylamid; metakrylamid, 2-
metyl-N-(2-metylakryloylamino-
metoximetyl)-akrylamid; N-2,3-
dihydroxipropoximetyl)-2-
metylakrylamid

616-057-00-5 412-790-8 −

Destillat (stenkolstjära), 
benzenfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
stenkolstjära. Består av kolväten, 
främst C4 till C10, med ungefärligt 
destillationsinstervall mellan 80 °C 
och 160 °C.)

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

Tjäroljor, brunkols-

(Destillat från brunkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
80 °C och 250 °C. Består främst av 
alifatiska och aromatiska kolväten 
och monobasiska fenoler.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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Bensenförfraktioner (kol)

(Destillat från koksugnslättolja med 
ungefärligt destillationsinstervall
under 100 °C. Sammansatt främst av 
alifatiska C4- till C6-kolväten.)

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

destillat (stenkolstjära), 
bensenfraktion, bensen-, toluen- och 
xylenrika
(Återstod från destillation av 
råbensen för avlägsnande av 
bensenförfraktioner. Består främst av 
bensen, toluen och xylener, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
75 °C till 200 °C.)

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

Aromatiska kolväten, C6-10, C8-rika 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

Solventnafta (kol), lätt 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

Solventnafta (kol), xylen-
styrenfraktion

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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Solventnafta (kol), kumaron-
styrenhaltig

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

Solventnafta (kol), 
destillationsåterstoder
(Återstod efter destillation av 
återvunnen nafta. Består främst av 
naftalen och kondensationsprodukter 
av inden och styren.)

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

Aromatiska kolväten, C8 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J

Aromatiska kolväten, C8−9, 
biprodukter från polymerisation av 
kolvätehartser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen efter avdunstning av 
lösningsmedel i vakuum från 
polymeriserat kolväteharts. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C8–C9, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 120 °C och 
215 °C.)

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

Aromatiska kolväten, C9−12, 
bensendestillation

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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Extraktionsåterstoder (kol), alkalisk 
bensenfraktion, syraextrakt
(Omdestillat från destillat, befriat 
från tjärsyror och tjärbaser, från 
högtemperaturtjära från bituminösa 
kol, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 90 °C och 
160 °C. Består främst av bensen, 
toluen och xylener.)

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

Extraktionsåterstoder (stenkolstjära), 
alkaliska, bensenfraktion, syraextrakt

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen efter omdestillation av 
högtemperaturstenkolstjära [tjärsyra-
och tjärbasfri]. Består främst av 
osubstituerade och substituerade 
monocykliska aromatiska kolväten 
med kokpunktsintervall mellan 85 °C 
och 195 °C.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), sura, 
bensenfraktion

(Sur slambiprodukt från 
svavelsyraraffinering av råa 
högtemperaturkol. Består främst av 
svavelsyra och organiska föreningar.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, 
lättolje-, destillationstoppfraktioner
(Första fraktionen från destillation av 
aromatiska kolväten, kumaron-, 
naftalen- och indenrika 
förfraktionskolonnbottenfraktioner 
eller tvättad karbololja, med 
kokpunkt avsevärt under 145 °C. 
Består främst av alifatiska och 
aromatiska C7- och C8-kolväten.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, 
lättolje-, syraextrakt, indenfraktion

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

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, 
lättolje-, syraextrakt, 
naftaindenfraktion

(Destillat från aromatiska kolväten, 
kumaron, naftalen- och indenrika 
förfraktionskolonnbottenfraktioner 
eller tvättad karbololja, och 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
155 °C till 180 °C. Består främst av 
inden, indan och trimetylbensener.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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Solventnafta (kol)

(Destillat från antingen 
högtemperaturstenkolstjära, 
koksugnslättolja eller alkaliska 
extraktionsåterstoder av 
stenkolstjärolja, med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 130 °C 
och 210 °C. Består främst av inden 
och andra polycykliska ringsystem 
innehållande en enda aromatisk ring. 
Kan innehålla fenoliska föreningar 
och aromatiska kvävebaser.)

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

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, 
neutral fraktion
(Destillatet från fraktionerad 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av alkylsubstituerade, 
monocykliska, aromatiska kolväten, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 135 °C och 210 °C. Kan 
också innehålla omättade kolväten 
som inden och kumaron.)

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

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, 
syraextrakt

(Olja bestående av en sammansatt 
blandning av aromatiska kolväten, 
främst inden, naftalen, kumaron, 
fenol samt o-, m- och p-kresol, med 
kokpunktsintervall mellan 140 °C och 
215 °C.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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Destillat (stenkolstjära), lättoljor

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
stenkolstjära. Består främst av 
aromater och andra kolväten, 
fenoliska föreningar och aromatiska 
kväveföreningar med ungefärligt 
destillationsinstervall mellan 150 °C 
och 210 °C.)

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

Tjäroljor, stenkols-
(Destillat från 
högtemperaturstenkolstjära med 
ungefärligt destillationsinstervall
mellan 130 °C och 250 °C. Består 
främst av naftalen, alkylnaftalener, 
fenoliska föreningar och aromatiska 
kvävebaser.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), lättolja, 
alkaliska, syraextrakt

(Olja uppkommen vid syratvätt av 
alkalitvättad karbololja, för att 
avlägsna mindre mängder av basiska 
föreningar [tjärbaser]. Består främst 
av inden, indan och alkylbensener.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja, 
alkaliska
(Återstoder från stenkolstjärolja vid 
alkalisk tvätt, som natronlut, efter 
avlägsnande av råstenkolstjärsyror.
Består främst av naftalener och 
aromatiska kvävebaser.)

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

Extraktionsoljor (kol), lättoljor
(Vattenfasen från sur tvättning av 
alkalitvättad karbololja. Består främst 
av sura salter av olika aromatiska 
kvävebaser, inbegripet pyridin, 
kinolin och deras alkylderivat.)

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

Pyridin, alkylderivat
(Komplex blandning av 
polyalkylerade pyridiner, erhållen 
genom destillation av stenkolstjära 
eller som högkokande destillat 
[kokpunkt över 150 °C] från reaktion 
mellan ammoniak och acetaldehyd, 
formaldehyd eller paraformaldehyd.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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Tjärbaser, kol-, pikolinfraktion

(Pyridinbaser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 125 °C och 
160 °C, erhållna genom destillation 
av neutraliserat syraextrakt från den 
bashaltiga tjärfraktionen erhållen 
genom destillation av stenkolstjära. 
Består främst av lutidiner och 
pikoliner.)

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

Tjärbaser, kol-, lutidinfraktion 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J

Extraktionsoljor (kol), tjärbaser, 
kollidinfraktion
(Extrakt erhållet vid sur extraktion av 
baser från aromatiska oljor från rå 
koltjära, neutralisation, och 
destillation av baserna. Består främst 
av kollidiner, anilin, toluidiner, 
lutidiner och xylidiner.)

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

Tjärbaser, kol-, kollidinfraktion
(Destillationsfraktionen, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
181 °C och 186 °C från råbaserna 
erhållna från den neutraliserade, 
syraextraherade, bashaltiga 
tjärfraktionen erhållen från 
destillation av bituminös 
stenkolstjära. Består främst av anilin 
och kollidiner.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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Tjärbaser, kol-, anilinfraktion

(Destillationsfraktionen, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
180 °C och 200 °C, erhållna från 
råbaserna genom avlägsnande av 
fenoler och baser från den 
karboliserade oljan från destillation 
av stenkolstjära. Består främst av 
anilin, kollidiner, lutidiner och 
toluidiner.)

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

Tjärbaser, kol-, toluidinfraktion 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

Destillat (petroleum), pyrolysolja från 
alken-alkyntillverkning, blandade 
med högtemperaturstenkolstjära, 
indenfraktion

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som omdestillat från 
fraktionerad destillation av 
högtemperaturstenkolstjära från 
bituminösa kol, samt återstodsoljor 
från pyrolytisk tillverkning av alkener 
och alkyner från råoljeprodukter eller 
naturgas. Består främst av inden, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
160 °C och 190 °C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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Destillat (kol), 
stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, 
naftalenoljor

(Omdestillat erhållet från 
fraktionerad destillation av 
högtemperaturtjära från bituminösa 
kol och pyrolysåterstodsoljor, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
190 °C och 270 °C. Består främst av 
substituerade, bicykliska aromater.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), 
stenkolstjära och 
pyrolysåterstodsoljor, naftalenolja, 
omdestillat
(Omdestillat erhållet från 
fraktionerad destillation av 
metylnaftalenolja, befriad från 
fenoler och baser, erhållen från 
högtemperaturtjära från bituminösa 
kol och pyrolysåterstodsoljor, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
220 °C och 230 °C. Består främst av 
osubstituerade och substituerade 
bicykliska aromatiska kolväten.)

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

Extraktionsoljor (kol), 
stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, 
naftalenolja, omdestillat

(Neutral olja erhållen genom 
avlägsnande av fenoler och baser från 
oljan erhållen vid destillation av 
högtemperaturtjära och 
pyrolysåterstodsoljor, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
225 °C och 255 °C. Består främst av 
substituerade, bicykliska aromatiska 
kolväten.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
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Extraktionsoljor (kol), 
stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, 
naftalenolja, destillationsåterstoder

(Återstoder från destillation av 
metylnaftalenolja [från bituminös 
stenkolstjära och 
pyrolysåterstodsoljor], befriad från 
fenoler och baser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 240 °C och 
260 °C. Består främst av 
substituerade, bicykliska aromatiska 
och heterocykliska kolväten.)

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

Absorptionsoljor, fraktionen 
bicykliska aromastika och 
heterocykliska kolväten

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som omdestillat från 
destillation av tvättolja. Består främst 
av 2-ringade aromatiska och 
heterocykliska kolväten, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
260 °C och 290 °C.)

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

Destillat (stenkolstjära), övre, 
fluorenrika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid kristallisation av tjärolja. 
Består av aromatiska och 
polycykliska kolväten, främst fluoren 
och acenaften.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
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Kreosotolja, acenafenfraktion, 
acenaftenfri
(Oljeåterstoder efter avlägsnande av 
acenaften genom kristallisation ur 
acenaftenolja från stenkolstjära. 
Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

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

Destillat (stenkolstjära), tunga oljor
(Destillat från fraktionerad 
destillation av stenkolstjära från 
bituminösa kol, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 240 °C och 
400 °C. Består främst av tri- och 
polycykliska kolväten och 
heterocykliska föreningar.)

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

Antracenolja, syraextrakt
(Komplex blandning av kolväten, 
från den basfria fraktionen erhållen 
vid destillation av stenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
325 °C och 365 °C. Består främst av 
antracen och fenantren samt deras 
alkylderivat.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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Destillat (stenkolstjära)

(Destillat från stenkolstjära med 
ungefärligt destillationsintervall 
mellan 100 °C och 450 °C. Består 
främst av aromatiska kolväten, 
bestående av två- till fyrlediga 
kondenserade ringar, fenolföreningar 
och aromatiska kvävebaser.)

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

Destillat (stenkolstjära), beck-, tunga 
oljor
(Destillat från destillation av beck 
från bituminös 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av tri- och polycykliska 
kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 300 °C och 
470 °C. Produkten kan också 
innehålla heteroatomer.)

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

Destillat (stenkolstjära), beck-

(Olja erhållen från kondensering av 
ångorna från värmebehandling av 
beck. Består främst av två- till 
fyrringade aromatiska föreningar, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 200 °C och över 400 °C.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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Destillat (stenkolstjära), tunga oljor, 
pyrenfraktion
(Omdestillat från fraktionerad 
destillation av beckdestillat, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
350 °C och 400 °C. Består främst av 
tri- och polycykliska aromater samt 
heterocykliska kolväten.)

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

Destillat (stenkolstjära), beck-, 
pyrenfraktion
(Omdestillat från fraktionerad 
destillation av beckdestillat, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
380 °C och 410 °C. Består främst av 
tri- och polycykliska kolväten samt 
heterocykliska föreningar.)

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

Paraffinvaxer (kol), 
högtemperaturbrunkolstjära, 
kolbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
brunkolsförkolningstjära med aktivt 
kol för att avlägsna spårämnen och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
övervägande högre än C12.)

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
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Paraffinvaxer (kol), 
högtemperaturbrunkolstjära, 
lerbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
brunkolsförkolningstjära med 
bentonit för att avlägsna spårämnen 
och föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
övervägande högre än C12.)

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

Beck 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-
(Återstoder från destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Svart, 
fast ämne med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 30 °C 
och 180 °C. Består främst av den
sammansatt blandning av 3 eller flera 
kondenserade aromatringar.)

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

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, 
värmebehandlat
(Värmebehandlade återstoder från 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Svart, 
fast ämne med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 80 °C 
och 180 °C. Består främst av den 
sammansatt blandning av 3 eller flera 
kondenserade aromatringar.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, 
sekundärt
(Återstoder från destillation av 
högkokande fraktioner från 
högtemperaturstenkolstjära från 
bituminösa kol och/eller 
beckkoksolja, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 140 °C 
och 170 °C enligt DIN 52025. Består 
främst av tri- och polycykliska 
aromatiska föreningar, som även 
innehåller heteroatomer.)

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

Återstoder (stenkolstjära), 
beckdestillations-
(Återstod från fraktionerad 
destillation av beckdestillat, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
400 °C och 470 °C. Består främst av 
polycykliska aromatiska kolväten och 
heterocykliska föreningar.)

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

Stenkolstjära, högtemperaturs-, 
destillations- och lagringsåterstoder
(Koks- och askhaltiga fasta återstoder 
som frånskiljs vid destillation och 
termisk behandling av 
högtemperaturtjära från bituminösa 
kol i destillationsanläggningar och 
lagringsbehållare. Består främst av 
kol, och innehåller små mängder av 
heteroföreningar samt 
askkomponenter.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
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Stenkolstjära, högtemperaturs-, 
lagringsåterstoder
(Avlagringar avlägsnade från lager av 
rå stenkolstjära. Består främst av 
stenkolstjära och kolhaltiga partiklar.)

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

Stenkolstjära, högtemperaturs-, 
återstoder

(Fast material bildat under 
förkoksning av bituminösa kol för 
tillverkning av högtemperaturtjära. 
Består främst av koks- och 
kolpartiklar, högt aromatiserade 
föreningar och mineraliska ämnen.)

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

Stenkolstjära, högtemperaturs-, hög 
halt av fasta ämnen

(Kondensationsprodukt erhållen vid 
kylning till ungefär omgivnings-
temperatur av gaserna som utvecklas 
högtemperaturdestillation (högre än 
700 °C) av kol. Består främst av en 
sammansatt blandning av 
kondenserade aromatiska kolväten 
med hög halt av fast kol- och 
koksliknande material.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
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Avfall, fast, förkoksning av 
koltjärebeck
(Sammantaget avfall erhållet vid 
förkoksning av stenkolstjärbeck. 
Består främst av kol.)

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

Extraktionsåterstoder (brunkol)
(Återstoder från toluenextraktion av 
brunkol.)

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

Paraffinvaxer (kol), 
brunkolshögtemperaturtjära
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från brunkolsförkolningstjära 
genom lösningmedelskristallisation 
[solventavoljning], genom 
utsvettning eller en 
adduktionsprocess. Består främst av 
raka och grenade mättade kolväten, 
främst högre än C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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Paraffinvaxer (kol), 
brunkolshögtemperaturtjära, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från brunkolsförkolningstjära 
genom lösningsmedelskristallisation 
[solventavoljning], genom 
utsvettning eller en 
adduktionsprocess, behandlad med 
väte i närvaro av katalysator. Består 
främst av raka och grenade mättade 
kolväten, främst högre än C12.)

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

Paraffinvaxer (kol), 
brunkolshögtemperaturtjära, 
kiselsyrabehandlade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid behandling av 
brunkolsförkolningstjära med 
kiselsyra för att avlägsna spårämnen 
och föroreningar. Består främst av 
raka och grenade mättade kolväten, 
främst högre än C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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Tjära, stenkols-, lågtemperatur-, 
destillationsåterstoder
(Återstoder från fraktionerad 
destillation av 
lågtemperaturstenkolstjära för att 
avlägsna oljor som kokar i 
temperaturområdet upp till ungefär 
300 °C. Består främst av aromatiska 
föreningar.)

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

Beck, koltjära, lågtemperaturs-
(Sammansatt svart fast eller halvfast 
ämne erhållet vid destillation av 
lågtemperaturstenkolstjära, med 
ungefärligt mjukpunktsintervall 
mellan 40 °C och 180 °C. Består 
främst av en sammansatt blandning 
av kolväten.)

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

Beck, koltjära, lågtemperaturs-, 
oxiderat 

(Produkt erhållen genom 
luftgenomblåsning av 
lågtemperaturstenkolsbeck vid 
förhöjd temperatur, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 70 °C 
och 180 °C. Består främst av en 
sammansatt blandning av kolväten.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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Beck, koltjära, lågtemperaturs-, 
värmebehandlat
(Sammansatt, svart, fast ämne, 
erhållet vid värmebehandling av 
lågtemperaturstenkolsbeck. 
Ungefärligt mjukpunktsintervall 
mellan 50 °C och 140 °C. Består 
främst av en sammansatt blandning 
av aromatiska föreningar.)

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

Destillat (kol och petroleum), 
aromatiska, kondenserade

(Destillat från en blandning av 
stenkolstjära och aromatiska 
petroleumströmmar med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 220 °C 
och 450 °C. Består främst av 
aromatiska kolväten, bestående av 3 
till 4 kondenserade aromatringar.)

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

Aromatiska kolväten, C20−28, 
polycykliska, pyrolysprodukt av 
blandat koltjärebeck, polyeten och 
polypropylen
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid pyrolys av blandat 
koltjärebeck, polyeten och 
polypropylen. Består främst av 
polycykliska, aromatiska kolväten, 
övervägande C20 till och med C28, 
med ungefärligt mjukpunktsintervall 
mellan 100 °C och 220 °C enligt 
DIN 52025.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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Aromatiska kolväten, C20-28, 
polycykliska, pyrolysprodukt av 
blandat koltjärebeck och polyeten

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid pyrolys av blandat 
koltjärebeck och polyeten. Består 
främst av polycykliska, aromatiska 
kolväten, övervägande C20 till och 
med C28, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 100 °C 
och 220 °C enligt DIN 52025.)

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

Aromatiska kolväten, C20-28, 
polycykliska, pyrolysprodukt av 
blandat koltjärebeck och polystyren
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid pyrolys av blandat 
koltjärebeck och polystren. Består 
främst av polycykliska, aromatiska 
kolväten, övervägande C20 till och 
med C28, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 100 °C 
och 220 °C enligt DIN 52025.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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Beck, koltjäre- och petroleum-

(Återstoder från destillation av en 
blandning av stenkolstjära och 
aromatiska petroleumströmmar. Fast 
ämne, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 40 °C 
och 180 °C. Består främst av en 
sammansatt blandning av aromatiska 
kolväten, bestående av tre eller flera 
kondenserade aromatringar.)

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

Fenantren, destillationsåterstoder

(Återstod från destillation av rå 
fentantren, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 340 °C och 
420 °C. Består främst av fentantren, 
antracen och karbazol.)

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

Destillat (stenkolstjära), övre, 
fluorenfri
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid kristallisation av tjärolja. 
Består främst av aromatiska 
polycykliska kolväten, främst difenyl, 
dibensofuran och acenaften.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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Återstoder (stenkolstjära), 
kreosotoljedestillation
(Återstoden från fraktionerad 
destillation av tvättolja, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
270 °C och 330 °C. Består främst av 
bicykliska aromatiska och 
heterocykliska kolväten.)

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

Destillat (kol), koksugnslättolja, 
naftalenfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid prefraktionering 
[kontinuerlig destillation] av 
koksugnslättolja. Består främst av 
naftalen, kumaron och inden, och 
kokar vid högre temperatur än 
148 °C.)

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

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
med lågt naftaleninnehåll

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom kristallisation av 
naftalenolja. Består främst av 
naftalen, alkylnaftalener och 
fenolföreningar.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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Destillat (stenkolstjära), moderlut 
från naftalenoljekristallisation
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen som filtrat från 
kristallisation av naftalenfraktionen 
ur stenkolstjära, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200 °C och 
230 °C. Består främst av naftalen, 
tionaftalen och alkylnaftalener.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid alkalisk tvättning av 
naftalenolja för avlägsnande av 
fenoliska föreningar [tjärsyror]. 
Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska, med lågt 
innehåll av naftalen
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstoder efter 
avlägsnande av naftalen från 
alkalitvättad naftalenolja genom 
kristallisation. Består främst av 
naftalen och alkylnaftalener.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
naftalenfria, alkaliska extrakt
(Olja som återstår efter avlägsnande 
av fenolföreningar [tjärsyror] från 
avtappad naftenolja genom alkalisk 
tvätt. Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska, 
destillationstoppfraktioner
(Destillatet från alkalitvättad 
naftalenolja med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 180 °C 
och 220 °C. Består främst av 
naftalen, alkylbensener, inden och 
indan.)

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

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
metylnaftalenfraktion
(Destillatet från fraktionerad 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av substituerade, bicykliska 
aromatiska kolväten och aromatiska 
kvävebaser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 225 °C och 
255 °C.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
indol-metylnaftalenfraktion
(Destillatet från fraktionerad 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av indol och metylnaftalen, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 235 °C och 255 °C.)

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

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
sura extrakt
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom avlägsnande av baser 
från metylnaftalenfraktionen erhållen 
vid destillation av stenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
230 °C och 255 °C. Består främst av 
1(2)-metylnaftalen, naftalen, 
dimetylnaftalen och bifenyl.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska, 
destillationsåterstoder

(Återstoder från destillation av 
alkalitvättad naftalenolja, med 
ungefärligt destillationsintervall 
mellan 220 °C och 300 °C. Består 
främst av naftalen, alkylnaftalener 
och aromatiska kvävebaser.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
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Extraktionsoljor (kol), sura, 
tjärbasfria
(Extraktionsoljor, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 220 °C och 
265 °C, från alkaliska 
stenkolstjäreextraktionsåterstoder, 
erhållna genom sur tvätt med 
exempelvis utspädd svavelsyra, efter 
destillation för att avlägsna tjärbaser. 
Består främst av alkylnaftalener.)

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

Destillat (stenkolstjära), 
bensenfraktion, destillationsåterstoder
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
råbensen 
[högtemperaturstenkolstjära]. Kan 
vara vätska med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 150 °C 
och 300 °C eller halvfast eller fast 
ämne med smältpunkt upp till 70 °C. 
Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

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



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 89
BILAGA XVII DG C I SV

Kreosotolja, högkokande destillat

(Den högkokande 
destillationsfraktionen från 
högtemperaturförkolning av 
bituminösa kol, som ytterligare 
raffineras för att avlägsna överskott 
av kristallina salter. Består främst av 
kreosotolja samt några av de normala 
polycykliska aromatiska salter som 
ingår i stenkolstjära. Kristallfri vid 
ungefär 5 °C.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), 
kreosotolja, sura

(Komplex blandning av kolväten från 
den basbefriade fraktionen från 
destillation av stenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
250 °C och 280 °C. Består främst av 
bifenyl och isomera 
dimetylnaftalener.)

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

Antracenolja, antracenpasta

(Antracenrikt fast ämne, erhållet 
genom kristallisation och 
centrifugering av antracenolja. Består 
främst av antracen, karbazol och 
fenantren.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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Antracenolja, med lågt innehåll av 
antracen
(Oljeåterstoder efter avlägsnande, 
genom en kristallisationsprocess, av 
ett antracenrikt fast ämne 
[antracenpasta] från antracenolja. 
Består främst av 2, 3 eller 4 
aromatringar.)

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

Återstoder (stenkolstjära), 
antracenoljedestillations-
(Återstoder från fraktionerad 
destillation av råantracen, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
340 °C och 400 °C. Består främst av 
tri- och polycykliska, aromatiska och 
heterocykliska kolväten.)

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

Antracenolja, antracenpasta, 
antracenfraktion
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av antracen, erhållen 
genom kristallisation av antracenolja 
från bituminös högtemperaturtjära, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 330 °C och 350 °C. Består 
främst av antracen, karbazol och 
fenantren.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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Antracenolja, antracenpasta, 
karbazolfraktion
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av antracen, erhållen 
genom kristallisation av antracenolja 
från bituminös högtemperaturtjära, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 350 °C och 360 °C. Består 
främst av antracen, karbazol och 
fenantren.)

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

Antracenolja, antracenpasta, lätt 
destillationsfraktion
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av antracen, erhållen 
genom kristallisation av antracenolja 
från bituminös lågtemperaturtjära, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 290 °C och 340 °C. Består 
främst av tricykliska aromater och 
derivat.)

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

(Destillat från 
lågtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av kolväten, fenolföreningar 
och aromatiska kvävebaser, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
160 °C och 340 °C.)

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

Fenoler, ammoniaklutsextrakt
(Blandningen av fenoler extraherad 
med isobutylacetat från 
ammoniakluten kondenserad ur gasen 
som utvecklas vid 
lågtemperaturdestillation [under 
700 °C] av kol. Består främst av en 
blandning av mono- och 
dihydrofenoler.)

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

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, 
alkaliska extrakt
(Vattenextrakt från karbololja, 
erhållet genom alkalisk tvätt med 
exempelvis vattenlösning av 
natriumhydroxid. Består främst av 
alkalisalter av olika fenoliska 
föreningar.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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Extrakt, stenkolstjärolja, alkaliska

(Extrakt från stenkolstjärolja erhållet 
genom alkalisk tvätt med exempelvis 
vattenlösning av natriumhydroxid. 
Består främst av alkalisalter av olika 
fenoliska föreningar.)

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

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
alkaliska extrakt
(Vattenextrakt från naftenolja, 
erhållet genom alkalisk tvätt med 
exempelvis vattenlösning av 
natriumhydroxid. Består främst av 
alkaliska salter av olika fenoliska 
föreningar.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja 
alkaliska, karbonatiserade, kalkade
(Produkt erhållen genom behandling 
av alkaliskt extrakt från stenkolstjära 
med CO2 och CaO. Består främst av
CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 och andra 
organiska och oorganiska 
föroreningar.)

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

(Surgjort alkaliskt extrakt från 
brunkolstjärolja. Består främst av 
fenol och fenolhomologer.)

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

Tjärsyror, brunkolsförgasnings-

(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen genom 
brunkolsförgasning. Består främst av 
hydroxiaromatiska fenoler, C6−10, och 
deras homologer.)

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

Tjärsyror, destillationsåterstoder

(Återstoder från destillation av 
råfenol från kol. Består främst av 
fenoler, C8 till och med C10, med 
mjukpunkt mellan 60 °C och 80 °C.)

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

Tjärsyror, metylfenolfraktion
(Fraktion av tjärsyror, rik på 3- och 
4-metylfenol, erhållen genom 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära.)

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

(Fraktion av tjärsyror, återvunnen vid 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
225 °C och 320 °C. Består främst av 
polyalkylfenoler.)

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

Tjärsyror, xylenolfraktion
(Fraktion av tjärsyror, rik på 2,4- och 
2,5-dimetylfenol, erhållen genom 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära.)

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

Tjärsyror, etylfenolfraktion

(Fraktion av tjärsyror, rik på 3- och 
4-etylfenol, erhållen genom 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
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Tjärsyror, 3,5-xylenolfraktion

(Fraktion av tjärsyror, rik på 
3,5-dimetylfenol, erhållen genom 
destillation av 
lågtemperaturstenkolstjärsyror.)

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

Tjärsyror, återstoder, destillat,
första fraktion

(Återstoder från destillation i området 
mellan 235 °C och 355 °C av lätt 
karbololja.)

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

Tjärsyror, kresyliska, återstoder

(Återstoder från rå stenkolstjärsyra 
efter avlägsnande av fenol, kresoler, 
xylenoler och alla högrekokande 
fenoler. Svart, fast ämne med 
ungefärlig smältpunkt 80 °C. Består 
främst av polyalkylfenoler, 
hartsgummin och oorganiska salter.)

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

Fenoler, C9-11 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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Tjärsyror, kresyliska

(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen från brunkol, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 200 °C och 230 °C. Består 
främst av fenoler och pyridinbaser.)

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

tjärsyror, brunkols-, 
C2-alkylfenolfraktion
(Destillat från syrabehandling av 
alkaliskt tvättat brunkolstjärdestillat, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 200 °C och 230 °C. Består 
främst av m- och p-etylfenol samt 
kresoler och xylenoler.)

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

Extraktionsoljor (kol), naftenoljor

(Vattenextrakt från sur tvätt av 
alkalitvättad naftalenolja. Består 
främst av sura salter av olika 
aromatiska kvävebaser, inbegripet 
pyridin, kinolin och deras 
alkylderivat.)

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

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

Tjärbaser, kol-, kinolinderivatfraktion 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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Tjärbaser, kol-, destillationsåterstoder

(Destillationsåterstoder efter 
destillation av neutraliserad, 
syraextraherad bashaltiga tjärfraktion 
erhållen vid destillation av 
stenkolstjära. Består främst av anilin, 
kollidiner, kinolinderivat och 
toluidiner.)

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

Kolväteoljor, aromatiska, blandade 
med polyeten och polypropen, 
pyrolsyserade, lätt oljefraktion

(Olja erhållen genom 
värmebehandling av en polyeten-
/polypropenblandning med 
koltjärebeck eller aromatiska oljor. 
Består främst av bensen och dess 
homologer, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 70 °C och 
120 °C.)

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

Kolväteoljor, aromatiska, blandade 
med polyeten, pyrolyserade, lätt 
oljefraktion
(Olja erhållen genom 
värmebehandling av polyeten med 
koltjärebeck eller aromatiska oljor. 
Består främst av bensen och dess 
homologer, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 70 °C och 
120 °C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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Kolväteoljor, aromatiska, blandade 
med polystyren, pyrolyserade, lätt 
oljefraktion

(Olja erhållen genom 
värmebehandling av polystyren med 
koltjärebeck eller aromatiska oljor. 
Består främst av bensen och dess 
homologer, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 70 °C och 
210 °C.)

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

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja 
alkaliska, 
naftalendestillationsåterstoder

(Återstoder erhållna från kemisk olja 
extraherad efter avlägsnande av 
naftalen genom destillation. Består 
främst av aromatiska kolväten med 2 
till 4 kondenserade aromatringar samt 
aromatiska kvävebaser.)

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

Kreosotolja, lågkokande destillat
(Den lågkokande 
destillationsfraktionen från 
högtemperaturförkolning av 
bituminösa kol, som ytterligare 
raffineras för att avlägsna överskott 
av kristallina salter. Består främst av 
kreosotolja från vilken några av de 
normala polycykliska aromatiska 
salter som ingår i 
stenkolstjäredestillat avlägsnats. 
Kristallfri vid ungefär 38 °C.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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Tjärsyror, kresyliska, natriumsalter, 
frätande lösningar

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

Extraktionsoljor (kol), tjärbas-

(Extrakt från alkaliska 
extraktionsåterstoder från 
stenkolstjära erhållen genom sur 
tvätt, exempelvis med utspädd 
svavelsyra, efter destillation för att 
avlägsna naftalen. Består främst av 
sura salter av olika aromatiska 
kvävebaser, bland andra pyridin, 
kinolin och deras alkylderivat.)

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

Tjärbaser, stenkols-, råa

(Reaktionsprodukt erhållen genom 
neutralisering av extraktionsolja från 
stenkolstjärbas med en alkalisk 
lösning, exempelvis vattenlösning av 
natriumhydroxid, för att utvinna de 
fria baserna. Består främst av 
organiska baser som akridin, 
fenantridin, pyridin, kinolin och deras 
alkylderivat.)

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

Återstoder (kol), extraktion med 
flytande lösningsmedel

(Sammanhängande pulver, bestående 
av kolmineraliska ämnen och 
oupplöst kol, efter extraktion av kol 
med flytande lösningsmedel.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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Kolvätskor, lösning från extraktion 
med flytande lösningsmedel
(Produkt erhållen genom filtrering av 
kolmineraliska ämnen och oupplöst 
kol från kolextraktionslösning 
framställd genom uppslutning av kol 
i flytande lösningsmedel. Svart, 
högviskös och högkomplex 
vätskeblandning, bestående främst av 
aromatiska och delvis hydrerade 
aromatiska kolväten, aromatiska 
kväveföreningar, aromatiska 
svavelföreningar, fenoliska och 
andrea aromatiska syreföreningar och 
deras alkylderivat.)

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

Kolvätskor, extraktion med flytande 
lösningsmedel

(Praktiskt taget lösningsmedelsfri 
produkt erhållen genom destillation 
av filtrerad kolextraktionslösning 
framställd genom uppslutning av kol 
i flytande lösningsmedel. Svart, 
halvfast ämne, bestående främst av en 
sammansatt blandning av 
ringkondenserade aromatiska 
kolväten, aromatiska 
kväveföreningar, aromatiska 
svavelföreningar, fenoliska och andra 
aromatiska syreföreningar och deras 
alkylderivat.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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Lättolja (kol), koksugns-

(Flyktig, organisk vätska extraherad 
från gasen som utvecklas vid 
torrdestillation av kol vid hög 
temperatur [över 700 °C]. Består 
främst av bensen, toluen och xylener. 
Kan innehålla andra mindre 
kolvätekomponenter.)

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

Destillat (kol), extraktion med 
flytande lösningsmedel, primära
(Flytande produkt från kondensering 
av ångar avgivna under uppslutning 
av kol i flytande lösningsmedel, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30 °C och 300 °C. Består främst av 
delvis hydrerade ringkondenserade 
aromatiska kolväten samt aromatiska 
föreningar innehållande kväve, syre 
och svavel och deras alkylderivat 
med kolantal främst i området C4 till 
C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Destillat (kol), extraktion med 
flytande lösningsmedel, 
hydrokrackade

(Destillat erhållet genom 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösning framställd vid extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritisk gasextraktionsprocess, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30 °C till 300 °C. Består 
främst av aromatiska, hydrerade 
aromatiska och nafteniska föreningar, 
deras alkylderivat och alkaner, främst 
C4 till C14. Även kväve-, svavel- och 
syrehaltiga aromatiska och hydrerade 
aromatiska och hydrerade aromatiska 
föreningar är närvarande.)

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

Nafta (kol), extraktion med flytande 
lösningsmedel, hydrokrackad

(Fraktion av destillat från 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösning framställd vid extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritisk gasextraktionsprocess, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30 °C och 180 °C. Består 
främst av aromatiska, hydrerade 
aromatiska och nafteniska föreningar, 
deras alkylderivat och alkaner, främst 
C4 till C9. Även kväve-, svavel- och 
syrehaltiga aromatiska och hydrerade 
aromatiska föreningar är närvarande.)

684-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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Bensin, kol, 
lösningsmedelsextraktion, 
hydrokrackad nafta

(Motorbränsle framställt genom 
reformering av den raffinerade 
naftafraktionen från produkterna vid 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösningen från extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritiska extraktionsprocesser, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30 °C och 180 °C. Består 
främst av aromatiska och nafteniska 
kolväten, deras alkylderivat och 
alkylkolväten, C4 till C9.)

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

Destillat (kol), 
lösningsmedelsextraktion, 
hydrokrackat, mellanfraktion
(Destillat erhållet genom 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösningen från extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritiska extraktionsprocesser, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 180 °C och 300 °C. Består 
främst av bicykliska aromatiska, 
hydrerade aromatiska och nafteniska 
föreningar, deras alkylderivat och 
alkaner, främst C9 till C14. Även 
kväve-, svavel- och syrehaltiga 
föreningar är närvarande.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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Destillat (kol), 
lösningsmedelsextraktion, 
hydrokrackat, hydrerat, 
mellanfraktion
(Destillat från hydrering av ett 
hydrerkrackat mellandestillat av 
kolextrakt eller lösningen från 
extraktion med flytande 
lösningsmedel eller superkritiska 
extraktionsprocesser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 180 °C och 
280 °C. Består främst av hydrerade 
bicykliska aromatiska kolföreningar 
och deras alkylderivat, främst C9 till 
C14.)

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

Lättolja (kol), 
halvförkoksningssprocess

(Flyktig organisk vätska kondenserad 
från gasen utvecklad vid destruktiv 
destillation vid låg temperatur [under 
700 °C] av kol. Består främst av 
C6−10-kolväten.)

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

Extrakt (petroleum), lätt 
naftendestillatlösningsmedel

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

Extrakt (petroleum), tungt 
paraffindestillatlösningsmedel

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

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillatlösningsmedel

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

Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillatlösningsmedel

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

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasoljelösningsmedel

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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Kolväten, C26−55, aromatiska 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8

Återstoder (petroleum), atmosfäriskt 
torn

(Sammansatta återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst högre än 
C20, med kokpunkt över ungefär 
350 °C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 4 
till 6 kondenserade aromatringar.)

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

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoden från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst C20 till C50, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
350 °C och 600 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

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

Destillat (petroleum), tunga 
katalytiskt krackade

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C35, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
260 °C till 500 °C. Denna ström 
innehåller sannolikt 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

Oljor (petroleum), klarade, katalytiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkter från en 
katalytisk krackningsprocess. Består 
av kolväten, främst högre än C20, med 
kokpunkt över ungefär 350 °C. 
Denna ström innehåller förmodligen 
5 viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 
6 kondenserade aromatringar.)

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

Återstoder (petroleum), 
hydrokrackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkter från en 
hydrerkrackningsprocess. Består av 
kolväten, främst högre än C20, med 
kokpunkt över ungefär 350 °C.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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Återstoder (petroleum), termiskt 
krackade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkter från en 
termisk krackningsprocess. Består 
främst av omättade kolväten, främst 
högre än C20, med kokpunkt över 
ungefär 350 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

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

Destillat (petroleum), tunga termiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av produkter från en 
termisk krackningsprocess. Består 
främst av omättade kolväten, främst 
C15 till C36, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 260 °C och 
480 °C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

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

Gasoljor (petroleum), vätebehandlade 
vakuum-

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C13 till C50, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 230 °C och 
600 °C. Denna ström innehåller 
förmodligen 5 viktprocent eller mer 
av aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

Återstoder (petroleum), 
väteavsvavlade, atmosfäriskt torn
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
återstoder från ett atmosfäriskt torn 
med väte i närvaro av katalysator, 
under förhållanden för att primärt 
avlägsna organiska svavelförenigar. 
Består av kolväten, främst högre än 
C20, med kokpunkt över ungefär 
350 °C. Denna ström innehåller 
förmodlingen 5 viktprocent eller mer 
av aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondeserade aromatringar.)

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

Gasoljor (petroleum) väteavsvavlade, 
tunga vakuum-

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(Komplex blandning av kolväten från 
en katalytisk väteavsvavlingsprocess. 
Består av kolväten, främst C20 till 
C50, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 350 °C och 
600 °C. Denna ström innhåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

Återstoder (petroleum), ångkrackade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion vid 
destillation av produkterna från en 
ångkrackningsprocess (inbegripet 
ångkrackning för etenframställning). 
Består främst av omättade kolväten, 
främst högre än C14, med kokpunkt 
över ungefär 260 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

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

Återstoder (petroleum), atmosfäriska 649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
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(Sammansatta återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst högre än 
C11, med kokpunkt över ungefär 
200 °C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

Oljor (petroleum), klarade, 
väteavsvavlade, katalytiskt krackade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
katalytiskt krackade, klarade oljor 
med väte för att omvandla organiskt 
svavel till vätesulfid, vilken 
avlägsnas. Består av kolväten, främst 
högre än C20, med kokpunkt över 
ungefär 350 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

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

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
intermediära, katalytiskt krackade

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
intermediära katalytiskt krackade 
destillat med väte för att omvandla 
organiskt svavel till vätesulfid, vilken 
avlägsnas. Består av kolväten, främst 
C11 til C30, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205 °C och 
450 °C. Den innehåller en relativt 
stor del tricykliska aromatiska 
kolväten.)

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
tunga, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av tunga 
katalytiskt krackade destillat med 
väte för att omvandla organiskt 
svavel till vätesulfid, vilken 
avlägsnas. Består av kolväten, främst 
C15 till C35, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 260 °C och 
500 °C. Denna ström innehåller 
förmodlingen 5 viktprocent eller mer 
av aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

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

Eldningsolja, återstoder straight-run 
gasoljor, högsvavlig

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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Eldningsolja, återstods-

(Flytande produkt från olika 
raffinaderiströmmar, vanligen 
återstoder. Komplex sammansättning 
som varierar med råoljekällan.)

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

Destillationsåterstoder (petroleum), 
fraktioneringskolonnsåterstoder från 
katalytisk reformering
(Sammansatt återstod från destillation 
av kolonnåterstoder från katalytisk 
reformering. Kokpunkt över ungefär 
399 °C.)

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

Återstoder (petroleum), tung 
cokergasolja och vakuumgasolja
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av tung cokergasolja och 
vakuumgasolja. Består främst av 
kolväten, främst högre än C13, med 
kokpunkt över ungefär 230 °C.)

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

Återstoder (petroleum), tunga coker-
och lätta vakuum-

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av tung cokergasolja och 
lätt vakuumgasolja. Består främst av 
kolväten, främst högre än C13, med 
kokpunkt över ungefär 230 °C.)

Återstoder (petroleum), lätta vakuum-

(Sammansatta återstoder från 
vakuumdestillation av återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består främst av kolväten, främst 
högre än C13, med kokpunkt över 
ungefär 230 °C.)

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

Återstoder (petroleum), ångkrackade 
lätta

(Sammansatt återstod från destillation 
av produkterna från en 
ångkrackningsprocess. Består främst 
av aromatiska och omättade kolväten, 
högre än C7, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 101 °C och 
555 °C.)

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

Eldningsolja 6
(Eldningsolja med minimiviskositet 
197 10-6 m².s-1 vid 37,7 °C och 
maximiviskositet 197 10-5 m².s-1 vid 
37,7 °C.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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Återstoder (petroleum), 
toppningsanläggnings-, lågsvavliga
(Lågsvavliga sammansatt blandning 
av kolväten erhållen som 
återstodsfraktion från 
toppningsanläggningsdestillation av 
råolja. Den utgör återstoden efter det 
att straight-run-bensinfraktionen, 
fotogenfraktionen och 
gasoljefraktionen avlägsnats.)

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

Gasoljor (petroleum), tunga 
atmosfäriska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C7 till C35, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 121 °C och 510 °C.)

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

Återstoder (petroleum), 
cokerskrubber, innehåller 
kondenserade aromater
(En mycket sammansatt blandning av 
kolväten erhållen som 
återstodsfraktion från destillation av 
vakuumåterstoder och produkterna 
från en termisk krackningsprocess. 
Består främst av kolväten, främst 
högre än C20, med kokpunkt över 
ungefär 350 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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Destillat (petroleum), 
petroleumåterstoder vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja.)

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

Återstoder (petroleum), ångkrackade, 
hartshaltiga
(Sammansatta återstoder från 
destillation av ångkrackade 
petroleumåterstoder.)

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

Destillat (petroleum), intermediära 
vakuum-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
detillation av råolja. Består av 
kolväten, främst från C14 till C42, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
250 °C och 545 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

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

Destillat (petroleum), lätta vakuum- 649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består främst av 
kolväten från C11 till C35, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
250 °C och 545 °C.)

Destillat (petroleum), vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation 
av återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst från C15 till C50, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
270 °C och 600 °C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-038-00-5 274-684-1 70592-78-8

Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade 
tunga coker vakuum-

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom väteavsvavling av 
tunga cokerdestillatråmaterial. Består 
främst av kolväten, främst C18 till 
C44, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 304 °C och 
548 °C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

Återstoder (petroleum), ångkrackade, 
destillat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen under framställning av 
raffinerad råoljetjära genom 
destillation av ångkrackad tjära. 
Består främst av aromatiska och 
andra kolväten samt organiska 
svavelföreningar.)

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

Återstoder (petroleum), vakuum-, 
lätta

(Sammansatta återstoder från 
vakuumdestillation av återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består främst av kolväten, främst 
högre än C24, med kokpunkt över 
ungefär 390 °C.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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Eldningsolja, tung, högsvavlig

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består främst av alifatiska, 
aromatiska och cykloalifatiska 
kolväten, främst högre än C25, med 
kokpunkt över ungefär 400 °C.)

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

Återstoder (petroleum), katalytisk 
krackning-

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som återstodsfraktion vid 
destillation av produkter från en 
katalytisk krackningsprocess. Består 
främst av kolväten, främst högre än 
C11, med kokpunkt över ungefär 
200 °C.)

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

Destillat (petroleum), intermediära 
katalytiskt krackade, termiskt 
nedbrutna

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 120
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid destillation av produkter 
från en katalytisk krackningsprocess 
och som använts som 
värmeöverföringsvätska. Består 
främst av kolväten med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 220 °C och 
450 °C. Denna ström innehåller 
förmodligen organiska 
svavelföreningar.)

Återstodsoljor (petroleum)

(Komplex blandning av kolväten, 
svavelföreningar och metallhaltiga 
organiska föreningar erhållen som 
återstoder från fraktionerings- och 
krackningsprocesser i raffinaderi. Ger 
en färdig olja med viskositet över 
2 10-6 m2.s-1 vid 100 °C.)

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

Återstoder, ångkrackade, termiskt 
behandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling och 
destillation av rå, ångkrackad nafta. 
Består främst av omättade kolväten 
med kokpunkt över ungefär 180 °C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
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Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
fullrange mellanfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
petroleumråmaterial med väte. Består 
främst av kolväten, främst C9 till C25, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 150 °C och 400 °C.)

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

Återstoder (petroleum), katalytisk 
reformer-fraktioneringskolonn-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkterna från en 
katalytisk reformeringsprocess. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C10 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall från 160 °C och 
400 °C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

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

(Komplex blandning av kolväten. 
Består främst av alifatiska, 
alicykliska och aromatiska kolväten. 
Den kan också innehålla små 
mängder av kväve-, syre- och 
svavelföreningar. Denna kategori 
omfattar lätt, medeltung och tung 
petroleum, såväl som oljor 
extraherade ur tjärsand. 
Kolvätehaltiga material som kräver 
större kemiska förändringar för 
utvinning eller omvandling till råvara 
för råoljeraffinaderi, som rå 
skifferolja, förbättrad skifferolja och 
flytande kolbränslen ingår inte i 
denna definition.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackade naftapropanavdrivartopp-
fraktioner, C3-rika, syrafria
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackade kolväten och 
behandlade för att avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, C2
till C4 främst C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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Gaser (petroleum), katalytisk 
kracker-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från katalytisk 
krackning. Består främst av alifatiska 
kolväten, främst C1 till C6.)

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

Gaser (petroleum), katalytisk 
kracker-, C1-5-rika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från katalytisk 
krackning. Består av alifatiska 
kolväten, C1 till C6, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
polymeriserad nafta, stabilizer-
toppfraktion, C2−4-rika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
fraktioneringsstabilisering av 
katalytiskt polymeriserad nafta. 
Består av alifatiska kolväten, C2 till 
C6, främst C2 till C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K
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Gaser (petroleum), katalytisk 
reformer-, C1−4-rika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från katalytisk 
reformering. Består av kolväten, C1
till C6, främst C1 till C4.)

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

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och
-paraffiner, alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av olefin- och 
paraffinkolväten, C3 till C5, använd 
som råvara för alkylering. 
Omgivningstemperaturen är normalt 
över dessa blandningars kritiska 
temperatur.)

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

Gaser (petroleum), C4-rika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en katalytisk 
fraktioneringsprocess. Består av 
alifatiska kolväten, C3 till C5, främst 
C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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Gaser (petroleum), 
etanavdrivartoppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av gas-
och bensinfraktionen från katalytisk 
krackning. Består främst av etan och 
eten.)

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

Gaser (petroleum), 
isobutanavdrivartornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom atomsfärisk 
destillation av en butan-butenström. 
Består av alifatiska kolväten, främst 
C3 till C4.)

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

Gaser (petroleum), torra 
propanavdrivar-, propenrika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från gas- och 
bensinfraktionen från katalytisk 
krackning. Består främst av propen 
med något etan och propan.)

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

Gaser (petroleum), 
propanavdrivartoppfraktioner

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 126
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från gas- och 
bensinfraktionen från katalytisk 
krackning. Består av alifatiska 
kolväten, främst C2 till C4.)

Gaser (petroleum), 
gasåtervinningsanläggnings-, 
propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
diverse kolväteströmmar. Består 
främst av kolväten, C1 till C4, främst 
propan.)

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

Gaser (petroleum), 
Girbatolenhetsmatnings-
(Komplex blandning av kolväten, 
använd till matning av Girbatolenhet 
för avlägsnande av vätesulfid. Består 
av alifatiska kolväten, främst C2 till 
C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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Gaser (petroleum), isomeriserad 
naftafraktionerar-, C4-rika, 
vätesulfidfria

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

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
krackad klarad olja och termiskt 
krackade vakuumåterstoder, 
fraktionering, återflödesbehållare

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackad klarad olja och 
termiskt krackade vakuumåterstoder. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C6.)

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

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
krackad nafta-stabiliseringsabsorber

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom stabilisering av 
katalytiskt krackad nafta. Består 
främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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Slutgas (petroleum), katalytisk 
kracker-, katalytisk reformer- och 
väteavsvavlad, kombinerad 
fraktionator-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
produkterna från katalytisk 
krackning, katalytisk reformering och 
väteavsvavling, behandlad för att 
avlägsna sura föroreningar. Består 
främst av kolväten, främst C1 till C5.)

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

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
reformerad nafta-
fraktioneringsstabilizer-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionerings-
stabilisering av katalytiskt reformerad 
nafta. Består främst av kolväten, 
främst C1 till C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 129
BILAGA XVII DG C I SV

Slutgas (petroleum), 
saturatgasanläggning, blandad ström, 
C4-rik

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionerings-
sabilisering av straight-run nafta, 
destillationsslutgas och katalytiskt 
reformerad naftastabilizerslutgas. 
Består av kolväten, C3 till C6, främst 
butan och isobutan.)

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

Slutgas (petroleum), saturatgasåter-
vinningsanläggnings-, C1-2-rik
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
destillatslutgas, straight-run nafta, 
katalytiskt reformerad 
naftastabilizerslutgas. Består främst 
av kolväten, C1 till C5, främst metan 
och etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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Slutgas (petroleum), 
vakuumåterstoder termisk kracker-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom termisk krackning av 
vakuumåterstoder. Består av 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Kolväten, C3−4-rika, 
petroleumdestillat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation och 
kondensation av råolja. Består av 
kolväten, C3 till C5, främst C3 till C4.)

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

Gaser (petroleum), straight-run 
naftahexanavdrivaravgaser, brett 
destillationsområde

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
full-range straight-run nafta. Består 
av kolväten, främst C2 till C6.)

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

Gaser (petroleum), 
hydrokrackningspropanavdrivaravgas
er, kolväterika

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från hydrerkrackning. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C4. Kan också innehålla små 
mängder väte och vätesulfid.)

Gaser (petroleum), lätt straight-run 
naftastabilizer, avgaser
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid stabilisering av lätt 
straight-run nafta. Består av mättade, 
alifatiska kolväten, främst C2 till C6.)

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

Gaser (petroleum) alkyleringssepara-
tionstorns-, C4-rika
(Sammansatta återstoder från 
destillation av strömmar från olika 
raffinaderiprocesser. Består av 
kolväten C4 till C5, främst butan, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
-11,7 °C och 27,8 °C.)

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

Kolväten, C1-4-, sweetened 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla 
kolvätgaser i en sweeteningprocess 
för att omvandla merkaptaner eller 
för att avlägsna sura föroreningar. 
Består av kolväten, främst C1 till C4, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan -164 °C och -0,5 °C.)

Kolväten, C1-3-

(Komplex blandning av kolväten, 
främst C1 till C3, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -164 °C 
och -42 °C.)

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

Kolväten, C1-4-, 
butanavdrivarfraktion

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

Gaser (petroleum), C1-5-, våta

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av råolja 
och/eller krackning av torngasolja. 
Består av kolväten, främst C1 till C5.)

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

Kolväten, C2-4- 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Kolväten, C3- 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Gaser (petroleum), 
alkyleringsmatnings-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk krackning 
av gasolja. Består av kolväten, främst 
C3 till C4.)

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

Gaser (petroleum), 
propanavdrivarbottenfraktion, 
fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
propanavdrivarbottenfraktioner. 
Består främst av butan, isobutan och 
butadien.)

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

Gaser (petroleum), 
raffinaderiblandnings-
(Komplex blandning från varierande 
raffinaderiprocesser. Består av väte, 
vätesulfid och kolväten, främst C1 till 
C5.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackade

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 134
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C3 till C5.)

Kolväten, C2−4, sweetened
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett 
petroleumdestillat i en 
sweeteningprocess för att omvandla 
merkaptaner eller för att avlägsna 
sura föroreningar. Består främst av 
mättade och omättade kolväten, 
främst C2 till C4, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -51 °C och 
-34 °C.)

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

Gaser (petroleum), 
råoljefraktionering, avgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
råolja. Består av mättade alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 135
BILAGA XVII DG C I SV

Gaser (petroleum), 
hexanavdrivaravgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
kombinerade naftaströmmar. Består 
av mättade alifatiska kolväten, främst 
C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), lätta straight-run 
bensin, 
fraktioneringsstabilizeravgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av lätt 
straight-run bensin. Består av mättade 
alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), 
naftaunifineravsvavling, 
stripperavgaser

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen i en naftaunifinerav-
svavlingsprocess och strippad från 
naftaprodukten. Består av mättade 
alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Gaser (petroleum), straight-run nafta, 
katalytiskt reformering, avgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom katalytiskt 
reformering av straight-run nafta och 
fraktionering av det totala utflödet. 
Består av metan, etan och propan.)

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

Gaser (petroleum), fluidiserad 
katalytisk kracker-separationstorn, 
toppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
råvaran till C3-C4-separationstornet. 
Består främst av C3-kolväten.)

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

Gaser (petroleum), straight-run 
stabilizeravgaser
(Komplex blandning av kolväten från 
fraktionering av vätskan från det 
första tornet vid destillation av råolja. 
Består av mättade alifatiska kolväten, 
främst C1 till C4.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackad nafta-butanavdrivar-

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackad nafta. Består av 
kolväten, främst C1 till C4.)

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
krackat destillat och naftastabilizer-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackad nafta och destillat. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C4.)

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

Slutgas (petroleum), termiskt krackat 
destillat, gasolja och naftaabsorber

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom separation av 
termiskt krackade destillat, nafta och 
gasolja. Består främst av kolväten, 
främst C1 till C6.)

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

Slutgas (petroleum), termiskt krackad 
kolvätefraktioneringsstabilizer, 
petroleumförkoksning

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionerings-
stabilisering av termiskt krackade 
kolväten från petroleumförkoksning. 
Består av kolväten, främst C1 till C6.)

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, 
butadienkoncentrat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från en termisk 
krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C4.)

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

Gaser (petroleum), straight-run nafta 
katalytisk reformer-stabilizertopp-
fraktion

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
reformering av straight-run nafta och 
fraktionering av det totala utflödet. 
Består av mättade alifatiska kolväten, 
främst C2 till C4.)

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

Kolväten, C4- 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkaner C1-4-, C3-rika 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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Gaser (petroleum), ångkracker, 
C3-rika
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från ångkrackning. Består 
främst av propen, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -70 °C och 
0 °C.)

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

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från ångkrackning. Består 
främst av C4-kolväten, främst 1-buten 
och 2-buten, och innehåller även 
butan och isobutan, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -12 °C och 
5 °C.)

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

Petroleumgaser, flytande, sweetened, 
C4-fraktion

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
flytande petroleumgasblandning i en 
sweeteningprocess för att oxidera 
merkaptaner eller för att avlägsna 
sura föroreningar. Består främst av 
mättade och omättade C4-kolväten.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Kolväten, C4-, 1,3-butadien- och 
isobutenfria

649-118-00-X 306-004-1 96465-89-7 K

Raffinat (petroleum), ångkrackad 
C4-fraktion, 
kopparammoniakacetatextraktion, 
C3−5- och omättade C3–5-, butadienfria

649- 119 -00-
5

307-769-4 97722-19-5 K

Gaser (petroleum), 
aminsystemsatsnings-
(Satsningsgas till aminsystemet för 
avlägsnande av vätesulfid. Består av 
väte. Kolmonoxid, koldioxid, 
vätesulfid och alifatiska kolväten, C1
till C5, kan också ingå.)

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

Gaser (petroleum), 
bensenanläggnings-
väteavsvavlingsav-
(Avgaser från bensenanläggning. 
Består främst av väte. Kolmonoxid 
samt kolväten, främst C1 till C6, 
inbegripet bensen, kan också ingå.)

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

Gaser (petroleum), 
bensenanläggnings-återcirkulations-, 
väterika

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att recirkulera 
gaserna från bensenanläggningen. 
Består främst av väte med olika små 
mängder av kolmonoxid och 
kolväten, C1 till C6.)

Gaser (petroleum), blandningsolje-, 
väte- och kväverika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av en 
blandningsolja. Består främst av väte 
och kväve med olika små mängder av 
kolmonoxid, koldioxid och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
reformerade 
naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten från 
stabiliseringen av katalytiskt 
reformerad nafta. Består av väte och 
mättade, alifatiska kolväten, främst 
C1 till C4.)

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

Gaser (petroleum), C6–8-katalytisk 
reformer-återcirkulerings-

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering 
av C6−8-satsning, och återcirkulerad 
för att bevara väte. Består främst av 
väte. Kan också innehålla varierande 
små mängder av kolmonoxid, 
koldioxid, kräve och kolväten, främst 
C1 till C6.)

Gaser (petroleum), C6−8-katalytisk 
reformer-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering 
av C6−8-satsning. Består av kolväten, 
C1 till C5, och väte.)

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

Gaser (petroleum), C6−8-katalytisk 
reformer-återcirkulerings-, väterika

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

Gaser (petroleum), C2-returströms- 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av väte ur 
en gasström som främst består av 
väte med små mängder av kväve, 
kolmonoxid, metan, etan och eten. 
Består främst av kolväten, som 
metan, etan och eten, med små 
mängder väte, kväve och 
kolmonoxid.)

Gaser (petroleum), torra sura, 
gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser 
från en gaskoncentreringsenhet. 
Består av väte, vätesulfid och 
kolväten, främst C1 till C3.)

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

Gaser (petroleum), gaskoncen-
treringsreabsorber- destillations-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från blandade gasströmmar 
i en gaskoncentreringsreabsorber. 
Består främst av väte, kolmonoxid, 
koldioxid, kväve, vätesulfid och 
kolväten, C1 till C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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Gaser (petroleum), 
väteabsorberavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
att absorbera väte från en väterik 
ström. Består av väte, kolmonoxid, 
kväve och metan med små mängder 
C2-kolväten.)

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

Gaser (petroleum), väterika
(Komplex blandning separerad som 
gas från kolvätegaser vid avkylning. 
Består främst av väte med olika små 
mängder kolmonoxid, kräve, metan 
och C2-kolväten.)

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

Gaser (petroleum), vätebehandlade, 
blandningsoljeåtercirkulerings-, väte 
och kväverika
(Komplex blandning erhållen från 
återcirkulad vätebehandlad 
blandningsolja. Består främst av väte 
och kräve, med olika små mängder 
kolmonoxid, koldioxid och kolväten, 
främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, 
väterika

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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(Komplex blandning erhållen från 
återcirkulade reaktorgaser. Består 
främst av väte och kräve, med olika 
små mängder kolmonoxid, koldioxid, 
kräve, vätesulfid och mättade 
alifatiska kolväten, C1 till C5.)

Gaser (petroleum), reformer-, 
väterika
(Komplex blandning erhållen från 
reformerarna. Består främst av väte 
med olika mängder kolmonoxid och 
alifatiska kolväten, C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), reformer-
vätebehandlings-
(Komplex blandning erhållen från 
reformeringsvätebehandling. Består 
främst av väte, metan och etan med 
olika små mängder vätesulfid och 
alifatiska kolväten, C3 till C5.)

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

Gaser (petroleum), reformer-
vätebehandlings-, väte- och 
metanrika

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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(Komplex blandning erhållen från 
reformeringsvätebehandling. Består 
främst av väte och metan med olika 
små mängder kolmonoxid, koldioxid, 
kräve och mättade alifatiska kolväten, 
C2 till C5.)

Gaser (petroleum), reformer-
vätebehandlings-, väterika
(Komplex blandning erhållen från 
reformeringsvätebehandling. Består 
främst av väte med olika små 
mängder kolmonoxid och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), termisk 
krackning-destillations-

(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkter från termisk 
krackning. Består av väte, vätesulfid, 
kolmonoxid, koldioxid och kolväten, 
främst C1 till C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Slutgas (petroleum), katalytisk 
krackning-refraktioneringsabsorber-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom refraktionering av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C3.)

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

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
reformerad naftaavskiljar-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid katalytisk refomering av 
straight-run nafta. Består av väte och 
kolväten främst C1 till C6.)

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

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
reformerad naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid stabilisering av 
katalytiskt reformerad nafta. Består 
av väte och kolväten, främst C1 till 
C6.)

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

Slutgas (petroleum), krackat destillat 
vätebehandlarseparator-

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla krackade 
destillat med väte i närvaro av 
katalysator. Består av väte och 
mättade, alifatiska kolväten, främst 
C1 till C5.)

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad 
straight-run naftaseparator-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid väteavsvavling av 
straight-run nafta. Består av väte och 
mättade, alifatiska kolväten, främst 
C1 till C6.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
reformerad straight-run 
naftastabilizer-toppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid katalytisk reformering av 
straight-run nafta, följt av 
fraktionering av det totala utflödet. 
Består av väte, metan, etan och 
propan.)

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

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, 
högtrycksflashkammaravgaser

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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(Komplex blandning erhållen genom 
högtrycksflashning av utloppet från 
reformeringsreaktorn. Består främst 
av väte olika små mängder metan, 
etan och propan.)

Gaser (petroleum), 
reformerutflödeslågtrycksflashkamm
arav-
(Komplex blandning erhållen genom 
lågtrycksflashning av utloppet från 
reformeringsreaktorn. Består främst 
av väte med olika små mängder 
metan, etan och propan.)

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

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, 
destillationsavgaser

(Komplex blandning separerad vid 
destillation av en gaström 
innehållande väte, kolmonoxid, 
koldioxid och kolväten, C1 till C6, 
eller erhållen genom krackning av 
etan och propan. Består av kolväten, 
främst C1 till C2, väte, kräve och 
kolmonoxid.)

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

Gaser (petroleum), bensenenhet 
vätebehandlare pentanavdrivar-
toppfraktioner

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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(Komplex blandning erhållen genom 
behandling av råvaran till 
bensenenheten med väte i närvaro av 
katalysator, följt av depentanisering. 
Består främst av väte, etan och 
propan, med olika små mängder 
kräve, kolmonoxid, koldioxid och 
kolväten, främst C1 till C6. Kan 
innehålla spårmängder av bensen.)

Gaser (petroleum), sekundära 
absorberavgaser, fluidiserad 
katalytisk kracker-toppfraktioner 
fraktionerings-

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av toppfraktions-
produkten från katalytisk krackning i 
fluidiserad katalytisk kracker. Består 
av väte, kväve och kolväten, främst 
C1 till C3.)

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

Petromiumprodukter, raffinaderi-
gaser; raffinaderigas

(Komplex blandning som främst 
består av väte, med olika små 
mängder metan, etan och propan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
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Gaser (petroleum), hydrokrackning 
lågtrycksseparator-
(Komplex blandning erhållen genom 
vätske-ång-separationen av utloppet 
från hydrerkrackningsprocess-
reaktorn. Består främst av väte och 
mättade kolväten, främst C1 till C3.)

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

Gaser (petroleum), raffinaderi
(Komplex blandning erhållen från 
olika petroleumraffinerings-
operationer. Består av väte och 
kolväten, främst C1 till C3.)

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

Gaser (petroleum), platformer-
produkter separatoravgaser
(Komplex blandning erhållen från 
kemisk reformering av naften till 
aromater. Består av väte och mättade 
alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

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

Gaser (petroleum), vätebehandlade 
sura fotogenpentanavdrivar-
stabilisatoravgaser

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K
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(Komplex blandning erhållen från 
pentanavdrivarstabilisering av 
vätebehandlad fotogen. Består främst 
av väte, metan, etan och propan med 
olika små mängder kräve, vätesulfid, 
kolmonoxid och kolväten, främst C4
till C5.)

Gaser (petroleum), vätebehandlade 
sura fotogen flashkammar-

(Komplex blandning erhållen från 
flashkammaren i enheten där sur 
fotogen behandlas med väte i närvaro 
av katalysator. Består främst av väte 
och metan med olika små mängder 
kräve, kolmonoxid och kolväten, 
främst C2 till C5.)

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

Gaser (petroleum), destillat unifiner 
avsvavlingsstripper, avgaser
(Komplex blandning strippad från 
vätskeprodukten från unifiner-
avsvavlingsprocessen. Består av 
vätesulfid, metan, etan och propan.)

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

Gaser (petroleum), fluidiserad 
katalytisk kracker, fraktionerings-
avgaser

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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(Komplex blandning erhållen från 
fraktionering av toppfraktions-
produkten från fluidiserad katalytisk 
kracker. Består av väte, vätesulfid, 
kräve och kolväten, främst C1 till C5.)

Gaser (petroleum), fluidiserad 
katalytisk kracker skrubber, 
sekundära absorberavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
att skrubbatoppfraktionen från en 
fluidiserad katalytisk kracker. Består 
av väte, kräve metan, etan och 
propan.)

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

Gaser (petroleum), tungt destillat, 
vätebehandlaravsvavlare 
stripperavgaser
(Komplex blandning strippad från 
vätskeprodukter från det tunga 
destillatet från vätebehandlar-
avsvavlingsprocessen. Består av väte, 
svavelväte och mättade alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum) platformer-
stabilizer, avgaser, fraktionering av 
lätta produkter

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av de lätta produkterna 
från platformenhetens 
platinareaktorer. Består av väte, 
metan, etan och propan.)

Gaser (petroleum), preflash-torn, 
rådestillation

(Komplex blandning från det 
första tornet vid destillation av råolja. 
Består av kräve och mättande, 
alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), 
tjärstripperavgaser

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av reducerad råolja. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C4.)

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

Gaser (petroleum), unifiner 
stripperavgaser
(Blandning av väte och metan från 
fraktionering av produkterna från 
unifiner-enheten.)

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

Slutgas (petroleum), katalytisk 
väteavsvavlad naftaseparator-

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom väteavsvavling av 
nafta. Består av väte, metan, etan och 
propan.)

Slutgas (petroleum), straight-run 
nafta väteavsvavlar-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom väteavsvavling av 
nafta. Består av väte och kolväten, 
främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), 
svampabsorptionsfatsavgaser, 
topproduktfraktionering från 
fluidiserad katalytisk kracker och 
gasoljeasvavlare

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av produkterna från 
fluidiserad katalytisk kracker och 
gasoljeavsvavlare. Består av väte och 
kolväten, främst C1 till C4.)

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

Gaser (petroleum), rådestillation och 
katalytisk krackning

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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(Komplex blandning erhållen genom 
rådestillation och katalytisk 
krackning. Består av väte, svavelväte, 
kväve, kolmonoxid och paraffin- och 
olefinkolväten, främst C1 till C6.)

Gaser (petroleum), gasolja 
dietanolaminskrubberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom 
avsvavling av gasoljor med 
dietanolamin. Består främst av 
svavelväte, väte och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Gaser (petroleum), gasolja, 
väteavsvavlingsavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
separering av vätskefasen från 
hydreringsreaktionen. Består främst 
av väte, svavelväte och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C3.)

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

Gaser (petroleum), 
gasoljeväteavsvavlingsutblås-

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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(Komplex blandning av gaser från 
reformer och från urluftning av 
hydreringsreaktorn. Består främst av 
väte och alifatiska kolväten, främst 
C1 till C4.)

Gaser (petroleum), 
hydreringsreaktorsutflödesflashkamm
arav-
(Komplex blandning av gaser från 
flashning av utloppen från 
hydreringsreaktionen. Består främst 
av väte och alifatiska kolväten, främst 
C1 till C6.)

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

Gaser (petroleum), naftaångkrack-
ning, högtrycksåterstoder

(Komplex blandning erhållen genom 
blandning av den icke kondenserbava 
delen av produkten från 
naftaångkrackning samt 
återstodsgaser från bearbetning av 
efterföljande produkter. Består främst 
av väte samt paraffin- och 
olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka 
kan vara blandade med naturgas.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 158
BILAGA XVII DG C I SV

Gaser (petroleum), avgasåterstoder 
från termisk krackning
(Komplex blandning erhållen från 
viskositetsreduktion i ugn av 
återstoder. Består främst av 
svavelväte samt paraffin- och 
olefinkolväten, främst C1 till C5.)

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

Footsoil (petroleum), syrabehandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med svavelsyra. Består 
främst av grenade kolväten, främst 
C20 till C50.)

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

Footsoil, (petroleum), lerbehandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med naturlig eller modifierad 
lera, i antigen en kontakt- eller en 
perkoleringsprocess, för att avlägsna 
spår av polära föreningar samt 
föroreningar. Består främst av 
grenade kolväten, främst C20 till C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 159
BILAGA XVII DG C I SV

Gaser (petroleum), C3–4

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från krackning av råolja. 
Består av kolväten, C3 till C4 främst 
propan och propen, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -51 °C och 
-1 °C.)

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

Slutgas (petroleum), 
fraktioneringsabsorber-katalytisk 
krackade destillat och katalytisk 
krackad nafta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackade 
destillat och katalytisk krackad nafta. 
Består främst av kolväten, C1 till C4.)

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

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
polymeriseringsnafta 
fraktioneringsstabilizer-
(Komplex blandning av kolväten från 
fraktioneringsstabiliseringsprodukter 
från polymerisering av nafta. Består 
främst av kolväten, C1 till C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 160
BILAGA XVII DG C I SV

Slutgas (petroleum), katalytisk 
reformerad naftafraktionerings-
stabilizer, vätesulfidfri

(Komplex blandning av kolväten från 
fraktioneringsstabilisering av 
katalytisk reformerad nafta från 
vilken vätesulfid avlägsnats genom 
aminbehandling. Består främst av 
kolväten, C1 till C4.)

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

Slutgas (petroleum), krackade 
destillat vätebehandlingsstripper-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
termiskt krackade destillat med väte i 
närvaro av katalysator. Består främst 
av mättade kolväten, C1 till C6.)

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

Slutgas (petroleum), straight-run-
destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 161
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning erhållen genom 
katalytiskt väteavsvavling av 
straight-run-destillat och från vilken 
vätesulfid avlägsnats genom 
aminbehandling. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C4.)

Slutgas (petroleum), katalytisk 
gaskrackningsabsorber-
(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkter från 
katalytisk krackning av gasolja. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C5.)

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

Slutgas (petroleum), 
gasåtervinningsanläggnings-

(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkter från olika 
kolväteströmmar. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Slutgas (petroleum), 
gasåtervinningsanläggnings-, 
etanavdrivar-

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 162
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkter från olika 
kolväteströmmar. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C4.)

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad 
destillat- och väteavsvavlad 
naftafraktioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av väteavsvavlad nafta 
och destillatkolväteströmmar samt 
behandlad för att avlägsna sura 
föroreningar. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C5.)

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

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad 
vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom 
strippningsstabilisering av katalytiskt 
väteavsvavlad vakuumgasolja, och 
från vilken vätesulfid avlägsnats 
genom aminbehandling. Består 
främst av kolväten, C1 till C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 163
BILAGA XVII DG C I SV

Slutgas (petroleum), lätt straight-run 
naftastabilizer-, vätesulfidfri
(Komplex blandning erhållen genom 
fraktioneringsstabilisering av 
straight-run nafta, och från vilken 
vätesulfid avlägsnats genom 
aminbehandling. Består främst av 
kolväten, C1 till C5.)

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

Slutgas (petroleum), propan-
propenalkyleringsmatnings-, 
förbehandlingsetanavdrivar

(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkterna från 
reaktionen mellan propan och propen. 
Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 164
BILAGA XVII DG C I SV

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, 
vätesulfidfri
(Komplex blandning erhållen genom 
katalytisk väteavsvavling av 
vakuumgasolja från vilken vätesulfid 
avlägsnats genom aminbehandling. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C6.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackade toppfraktioner
(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkterna från 
katalytisk krackning. Består av 
kolväten, främst C3 till C5, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
-48 °C och 32 °C.)

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

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

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

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

Alkaner, C4–5- 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 165
BILAGA XVII DG C I SV

Bränngaser

(Blandning av lätta gaser. Består 
främst av väte och/eller 
lågmolekylära kolväten.)

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

Bränngaser, råoljedestillat

(Komplex blandning av lätta gaser, 
erhållen genom destillation av råolja 
vid katalytisk reformering av nafta. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C4, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -217 °C 
och -12 °C.)

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

Kolväten, C3–4- 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Kolväten, C4–5- 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Kolväten, C2–4-, C3-rika 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 166
BILAGA XVII DG C I SV

Petroleumgaser, flytande

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C3 till C7, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan -40 °C och 80 °C.)

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

Petroleumgaser, flytande, sweetened

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom avsvavling av en 
flytande petroleumgasblandning för 
att omvandla merkaptaner eller 
avlägsna sura föroreningar. Består av 
kolväten, främst C3 till C7, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
-40 °C och 80 °C.)

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

Gaser (petroleum), C3–4-, 
isobutanrika

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 167
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
mättade och omättade kolväten, oftast 
C3 till C6, främst butan och isobutan. 
Består av mättade och omättade 
kolväten, C3 till C4, främst isobutan.)

Destillat (petroleum), C3–6, 
piperylenrika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
mättade och omättade alifatiska 
kolväten, oftast C3 till C6. Består av 
mättade och omättade kolväten, C3
till C6, främst piperylener.)

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

Gaser (petroleum), 
butanseparationstornstoppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
butanströmmen. Består av alifatiska 
kolväten, främst C3 till C4.)

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



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 168
BILAGA XVII DG C I SV

Gaser (petroleum), C2–3-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
fraktioneringsprocess. Består främst 
av etan, eten, propan och propen.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackad gasolja 
propanavdrivarbottenfraktioner, 
C4-rika, syrafria
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid fraktionering av en 
katalytiskt krackad gasoljekol-
vätenström och behandlad för att 
avlägsna vätesulfid och andra sura 
komponenter. Består av kolväten, C3
till C5, främst C4.)

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

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackad naftabutanavdrivar 
bottenfraktioner, C3–5-rika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid stabilisering av 
katalytiskt krackad nafta. Består av 
alifatiska kolväten, främst C3 till C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Slutgas (petroleum), isomeriserad 
nafta fraktioneringsstabilizer-

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 169
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen ur produkter från 
fraktioneringsstabilisering av 
isomeriserad nafta. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C4.)

Footsoil (petroleum), kolbehandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med aktivit kol för avlägsna 
spårbeståndsdelar och förorenigar. 
Består främst av mättade raka 
kolväten, främst högre än C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Destillat (petroleum), sweetened 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avsvavla ett 
petroleumdestillat för att omvandla 
merkaptaner eller avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C9 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150 °C och 
345 °C.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Gasoljor (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 170
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
lösningsmedelsextraktionen. Består 
främst av alifatiska kolväten, främst 
C11 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205 °C och 
400 °C.)

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelraffinerade medeltunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
lösningsmedelsextraktionen. Består 
främst av alifatiska kolväten, främst 
C9 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150 °C och 
345 °C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gasoljor (petroleum), syrabehandlade

(Komplex blandning av kolväten som 
raffinat från svavelsyrabehandling. 
Består av kolväten, främst C13 till 
C25, med ungefärligt kokpunkts-
intervall melan 230 °C och 400 °C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
medeltunga

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 171
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex behandling av kolväten 
erhållen som raffinat från 
svavelsyrabehandling. Består av 
kolväten, främt C11 till C20, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
205 °C och 345 °C.)

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
lätta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
svavelsyrabehandling. Består av 
kolväten, främst C9 till C16, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
150 °C och 290 °C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gasoljor (petroleum), kemiskt 
neutraliserade
(Komplex blandning av kolväten 
framställd genom en 
behandlingsprocess för att avlägsna 
surt material. Består av kolväten, 
främst C13 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 230 °C och 
400 °C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Gasoljor (petroleum), kemiskt 
neutraliserade medeltunga

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 172
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
fråmställd genom en behandlings-
process för att avlägsna surt material. 
Består av kolväten, främst C11 till 
C20, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 205 °C och 345 °C.)

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modiferad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, för att 
avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består av 
kolväten, främst C9 till C20, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
150 °C och 345 °C.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C11 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205 °C och 
400 °C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 173
BILAGA XVII DG C I SV

Gaser (petroleum), väteavsvavlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett 
petroleumråmaterial med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, vilket avlägsnas. Består 
främst av kolväten, C13 till C25, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
230 °C och 400 °C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
medeltunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett 
petroleumråmaterial med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, vilket avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C11 till 
C25, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 205 °C och 400 °C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer 
fraktioneringskolonnåterstoder, 
högkokande

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av återstoder från 
katalytisk reformer-fraktionerings-
kolonn, med ungefärligt kokspunkts-
intervall mellan 343 °C och 399 °C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 174
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer fraktioneringskolonns-
återstoder, intermediärt kokande

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av återstoder från 
katalytisk reformer-fraktionerings-
kolonn, med ungefärligt kokspunkts-
intervall mellan 288 °C och 371 °C.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer fraktioneringskolonns-
återstoder, lågkokande

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av återstoder från 
katalytisk reformer-fraktionerings-
kolonn, med ungefärlig kokpunkt 
under 288 °C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Destillat (petroleum), högraffinerade 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion i flera av följande 
steg: Filtrering, centrifugering, 
atmosfärisk destillation, 
vakuumdestillation, syrabehandling, 
neutralisering och lerbehandling. 
Består främst av kolväten, främst C10
till C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 175
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer-, tungt aromatiskt 
koncentrat

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av en katalytiskt 
reformerad petroleumfraktion. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C10 till C16, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200 °C och 
300 °C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gasoljor, paraffiniska

(Destillat erhållet vid omdestillation 
av en sammansatt blandning av 
kolväten, erhållen genom destillation 
av spillvattnet från kraftig katalytisk 
vätebehandling av paraffiner, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
190 °C och 330 °C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Nafta (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 
väteavsvavlade tunga

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Kolväten, C16–20-, vätebehandlat 
medeltungt destillat, lätta destillat

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 176
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som förfraktion från 
vakuumdestillation av utlopp från 
behandling av ett medeltungt destillat 
med väte. Består främst av kolväten, 
C16 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 290 °C och 
350 °C. Bildar en färdig olja med 
viskositeten 2 10-6 m2.s-1 vid 100 °C.)

Kolväten12–20-, vätebehandlade 
paraffiniska, lätta destillat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som förfraktion från 
vakuumdestillation av utlopp från 
behandling av tunga paraffiner med 
väte i närvaro av katalysator. Består 
främst av kolväten, främst C12 till 
C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 230 °C och 
350 °C. Bildar en färdig olja med 
viskositeten 2 10-6 m2.s-1 vid 100 °C.)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Kolväten, C11−17-, lösningsmedels-
extraherade lätta nafteniska

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 177
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av 
aromater från ett lätt naftendestillat 
med viskositeten 2,2 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C . Består främst av kolväten, 
främst C11 till C17, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200 °C och 
300 °C.)

Gasoljor, vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid omdestillation av 
utloppen från behandling av 
paraffiner med väte i värvaro av 
katalysator. Består främst av 
kolväten, främst C17 till C27, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
330 °C och 340 °C.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

Destillat (petroleum), lätta 
paraffiniska, kolbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumoljefraktion med aktivt kol 
för att avlägsna spår av polära 
beståndsdelar och föroreningar. 
Består främst av kolväten, främst C12
till C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
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Destillat (petroleum), intermediära 
paraffiniska, kolbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleum med aktivt kol för att 
avlägsna spår av polära beståndsdelar 
och föroreningar. Består främst av 
kolväten, främst C16 till C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Destillat (petroleum), intermediära 
paraffiniska, lerbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleum med blekjord för att 
avlägsna spår av polära beståndsdelar 
och föroreningar. Består främst av 
kolväten, främst C16 till C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alkander, C12−26, grenade och raka 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Smörjfetter
(Komplex blandning av kolväten, 
främst C12 till C50, som kan innehålla 
organiska salter av alkalimetaller, 
jordalkalimetaller och/eller 
aluminiumföreningar.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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Råparaffin (petroleum)

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från en petroleumfraktion 
genom lösningsmedelskristallisation 
(lösningsmedelsavvaxning) eller som 
destillationsfraktion från en mycket 
vaxartad olja. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
högre än C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Råparaffin (petroleum), 
syrabehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat vid behandling 
av en petroleumråparaffinfraktion i 
en svavelsyrabehandlingsprocess. 
Består främst av mättade raka och 
grenade kolväten, främst högre än 
C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Råparaffin (petroleum), lerbehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av en 
petroleumråparaffinfraktion med 
naturlig eller modifierad lera, i 
antingen en kontakt- eller en 
perkoleringsprocess. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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Råparaffin (petroleum), 
vätebehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av råparaffin 
med väte i värvaro av katalysator. 
Består av mättade raka och grenade 
kolväten, främst högre än C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Råparaffin (petroleum), lågsmältande
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från en petroleumfraktion 
genom lösningsmedels-
avparaffinering. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Råparaffin (petroleum), 
lågsmältande, vätebehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med väte i närvaro av katalysator. 
Består främst av mättade raka och 
grenade kolväten, främst högre än 
C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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Råparaffin (petroleum), 
lågsmältande, kolbehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med aktivt kol för att avlägsna spår 
av polära beståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Råparaffin (petroleum), 
lågsmältande, lerbehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med bentonit för att avlägsna spår av 
polära beståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Råparaffin (petroleum), 
lågsmältande, kiselsyrabehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med kiselsyra för att avlägsna spår av 
polära beståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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