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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 648/2004,
annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,
pesuaineista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1)
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Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 päivänä kesäkuuta
2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1336/2008, an
nettu 16 päivänä joulukuuta 2008
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009, annettu
11 päivänä maaliskuuta 2009
Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta
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14 päivänä maaliskuuta 2012
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)
N:o 648/2004,
annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,
pesuaineista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityi
sesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menette
lyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Seuraavia neuvoston direktiivejä on muutettu merkittävästi useaan
kertaan: pesuaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä
hentämisestä 22 päivänä marraskuuta 1973 annettu neuvoston
direktiivi N:o 73/404/ETY (3), anionisten pinta-aktiivisten ainei
den biohajoavuuden mittausmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä marraskuuta 1973 an
nettu neuvoston direktiivi N:o 73/405/ETY (4), ionittomien pintaaktiivisten aineiden biohajoavuuden mittausmenetelmiä koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin
73/404/ETY muuttamisesta 31 päivänä maaliskuuta 1982 annettu
neuvoston direktiivi N:o 82/242/ETY (5), anionisten pinta-aktii
visten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmiä koske
van jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direk
tiivin 73/405/ETY muuttamisesta 31 päivänä maaliskuuta 1982
annettu neuvoston direktiivi N:o 82/243/ETY (6) ja pesuaineita
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin 73/404/ETY muuttamisesta toisen kerran 10 päivänä
maaliskuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi N:o 86/94/ETY (7).
Selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kyseiset säännökset olisi laa
dittava uudelleen ja yhdistettävä yhdeksi tekstiksi. Lisäksi tekstiin
olisi sisällytettävä komission 13 päivänä syyskuuta 1989 esittämä
suositus 89/542/ETY (8), joka koskee pesu- ja puhdistusaineiden
pakkausmerkintöjä.

(2)

Tämän asetuksen tavoitetta, eli pesuaineiden sisämarkkinoiden
varmistamista, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden
toimin, ellei koko yhteisön alueella ole yhteisiä teknisiä
vaatimuksia, vaan se voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin

(1) EUVL C 95, 23.4.2003, s. 24.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. huhtikuuta 2003 (ei vielä jul
kaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 4. marras
kuuta 2003 (EUVL C 305 E, 16.12.2003, s. 11), Euroopan parlamentin kanta,
vahvistettu 14. tammikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
neuvoston päätös, tehty 11. maaliskuuta 2004.
(3) EYVL L 347, 17.12.1973, s. 51, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella 807/2003/EY (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).
(4) EYVL L 347, 17.12.1973, s. 53, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 82/243/ETY (EYVL L 109, 22.4.1982, s. 18).
(5) EYVL L 109, 22.4.1982, s. 1.
(6) EYVL L 109, 22.4.1982, s. 18.
(7) EYVL L 80, 25.3.1986, s. 51.
(8) EYVL L 291, 10.10.1989, s. 55.
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yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perusta
missopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaat
teen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Asetus on asianmukainen oi
keudellinen väline, sillä se velvoittaa suoraan valmistajat noudat
tamaan täsmällisiä vaatimuksia, jotka otetaan käyttöön kaikkialla
yhteisössä samaan aikaan ja samalla tavalla. Teknistä lainsäädän
töä on sovellettava samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, ja
tämä voidaan taata vain asetuksella.

(3)

Pesuaineille on tarpeen laatia uusi määritelmä, joka kattaa niiden
käyttötarkoitukset ja on jäsenvaltioissa tapahtuneen kehityksen
mukainen.

(4)

On myös tarpeen ottaa käyttöön pinta-aktiivisen aineen määritel
mä, joka puuttuu nykyisestä lainsäädännöstä.

(5)

Kysymykseen tulevat biohajoavuuden lajit on tärkeää kuvata sel
västi ja täsmällisesti.

(6)

Yhteisössä olisi toteutettava pesuaineita koskevia toimenpiteitä
sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ja kilpailunrajoitus
ten välttämiseksi.

(7)

Kuten komission asiakirjassa Valkoinen kirja — Tulevaa kemi
kaalipolitiikkaa koskeva strategia vahvistetaan, pesuaineita koske
vien asianmukaisten toimenpiteiden olisi varmistettava korkea
ympäristönsuojelun taso etenkin vesiympäristössä.

(8)

Pesuaineista on annettu jo niiden valmistukseen, asianmukaiseen
käsittelyyn, käyttöön ja merkintöihin liittyviä yhteisön säännök
siä, erityisesti pesu- ja puhdistusaineita koskeva komission suosi
tus 89/542/ETY ja kotitalouksien pyykinpesuaineita koskevista
hyvistä ympäristökäytänteistä 22 päivänä heinäkuuta 1998 an
nettu komission suositus 98/480/EY (1). Vaarallisten valmisteiden
luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä touko
kuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
1999/45/EY (2) koskee myös pesuaineita.

(9)

Ditalidimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC) ja nonyylifenoli
(myös etoksylaattijohdannaiset, APE:t) ovat ensisijaisia aineita,
joita koskevia riskinarviointitoimia suoritetaan yhteisön tasolla
olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta
23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 793/93 (3) mukaisesti ja joiden osalta sen vuoksi olisi

(1) EYVL L 215, 1.8.1998, s. 73.
(2) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003
(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
3
( ) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (EY) N:o 1882/2003.
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ehdotettava ja toteutettava tarvittaessa menettelyjä muiden yhtei
sön säännösten puitteissa altistumisriskien pienentämiseksi.

(10)

Pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuu
desta annettu lainsäädäntö koskee nykyisin vain primääristä bio
hajoavuutta (1), ja sitä voidaan soveltaa vain anionisiin (2) ja io
nittomiin (3) pinta-aktiivisiin aineisiin. Nykyinen lainsäädäntö
olisi siksi tarpeen korvata uudella lainsäädännöllä, jossa pääpaino
on lopullisessa biohajoavuudessa ja joka vastaa pysyvien aineen
vaihduntatuotteiden mahdolliseen myrkyllisyyteen liittyviin tär
keisiin huolenaiheisiin.

(11)

Tämä edellyttää, että otetaan käyttöön uudet EN ISO-standardei
hin ja OECD:n ohjeisiin perustuvat testit, joiden perusteella voi
daan myöntää markkinoille saattamista koskevia lupia.

(12)

Ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi markkinoille
ei saisi saattaa pesuaineita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaa
timuksia.

(13)

Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä tiede
komitea (CSTEE) antoi 25 päivänä marraskuuta 1999 lausunnon
pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuu
desta ja testausmenetelmien merkityksestä säädännäisessä valvon
nassa tällä alalla.

(14)

Nykyiset primääristä biohajoavuutta koskevat vaatimukset olisi
säilytettävä toisenasteisena kriteerinä ja niitä olisi täydennettävä
riskinarvioinnilla niiden pinta-aktiivisten aineiden osalta, jotka
eivät läpäise lopullisen biohajoavuuden testejä. Pinta-aktiivisille
aineille, jotka eivät läpäise primäärisen biohajoavuuden testiä, ei
pitäisi myöskään myöntää markkinoille saattamista koskevaa
poikkeuslupaa.

(15)

Primääristä biohajoavuutta koskevat vaatimukset olisi ulotettava
koskemaan kaikkia, erityisesti kationisia ja amfoteerisia pinta-ak
tiivisia aineita. Samalla on annettava mahdollisuus tehdä inst
rumentaalianalyysejä niissä tapauksissa, joihin puolispesifiset ana
lyyttiset menetelmät eivät sovellu.

(16)

Biohajoavuuden testimenetelmien määrääminen ja poikkeuslup
aluetteloiden ylläpito ovat teknisiä seikkoja, ja niitä olisi tarkis
tettava ottaen huomioon tekniikan ja tieteen kehitys sekä säänte
lyn muutokset.

(17)

Testimenetelmien olisi tuotettava tietoa, jonka perusteella voidaan
riittävällä tavalla varmistaa pesuaineiden sisältämien pinta-aktii
visten aineiden aerobinen biohajoavuus.

(1) Direktiivit 73/404/ETY ja 86/94/ETY.
(2) Direktiivit 73/405/ETY ja 82/243/ETY.
(3) Direktiivi 82/242/ETY.
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(18)

Pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuutta
testaavilla testimenetelmillä voidaan saada vaihtelevia tuloksia.
Niitä olisi silloin tarpeen täydentää lisämäärityksillä, jotta voidaan
määrittää jatkuvasta käytöstä aiheutuva riski.

(19)

Lisäksi olisi annettava säännökset pesuaineiden pinta-aktiivisten
aineiden, jotka eivät läpäise lopullisen biohajoavuuden testejä,
saattamisesta markkinoille poikkeustapauksissa, ja ympäristön
suojelun turvaamiseksi tämä olisi tehtävä tapauskohtaisesti ja kai
ken asiaankuuluvan tiedon perusteella.

(20)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet
olisi vahvistettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöön
panovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neu
voston päätöksen 1999/468/EY (1) mukaisesti.

(21)

Muuhun pesuaineiden sisältämiä pinta-aktiivisia aineita koskevaan
laaja-alaiseen lainsäädäntöön on asianmukaista viitata. Tällaisia
säädöksiä ovat varsinkin seuraavat: tiettyjen vaarallisten aineiden
ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia kos
kevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräys
ten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston
direktiivi 76/769/ETY (2), jonka nojalla tämän asetuksen sovelta
misalaan kuuluvien vaarallisten aineiden markkinointi ja käyttö
voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa, vaarallisten aineiden luo
kitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta
1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (3), neuvoston di
rektiivin 67/548/ETY mukaisesti ilmoitettujen aineiden ihmisille
ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointiperiaatteiden vahvis
tamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annettu komission direktiivi
93/67/ETY (4), asetus (ETY) N:o 793/93 sekä olemassa olevien
aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen arviointi
periaatteiden vahvistamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettu
komission asetus (EY) N:o 1488/94 (5), biosidituotteiden markki
noille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY (6), hyvän laboratorio
käytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden ko
keissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien laki
en, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (kodifi
oitu toisinto) 11 päivänä helmikuuta 2004 annettu Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY (7), hyvän laboratorio
käytännön (HLK) tarkastamisesta ja todentamisesta (kodifioitu toi
sinto) 11 päivänä helmikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY (8) ja kokeisiin ja muihin

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission direktiivillä 2004/21/EY (EUVL L 57, 25.2.2004, s. 4).
(3) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003.
(4) EYVL L 227, 8.9.1993, s. 9.
(5) EYVL L 161, 29.6.1994, s. 3.
(6) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
(7) EUVL L 50, 20.2.2004, s. 44.
(8) EUVL L 50, 20.2.2004, s. 28.
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tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lä
hentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annettu neuvoston di
rektiivi 86/609/ETY (1).

▼M3

(22)

Valmistajien olisi pidättäydyttävä saattamasta markkinoille pesu
aineita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia. Niiden
olisi myös pidettävä toimivaltaisten viranomaisten saatavilla kaik
kien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden ja
►M2 seoksien ◄ tekniset tiedot. Tämä koskisi myös pinta-ak
tiivisia aineita, jotka eivät ole läpäisseet liitteessä III tarkoitettuja
testejä.

(23)

Valmistajien olisi voitava pyytää poikkeuslupaa komissiolta,
jonka olisi voitava myöntää poikkeuksia 12 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(24)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava valvoa
markkinoilla olevia pesuaineita, mutta niiden olisi vältettävä tois
tamasta pätevien laboratorioiden tekemiä testejä.

(25)

Nykyiset pesuaineiden pakkausmerkintöjä koskevat säännökset
olisi säilytettävä, mukaan lukien suosituksen 89/452/ETY sään
nökset, jotka sisällytetään tähän asetukseen, jotta saavutettaisiin
pesuaineita koskevien määräysten uudistamisen tavoitteet. Käyt
töön otettavien merkintöjen avulla kuluttajille tiedotetaan pesu
aineissa olevista hajusteista ja säilöntäaineista. Lääkintähenkilös
tön olisi voitava pyynnöstä saada valmistajilta täydellinen luettelo
pesuaineen sisältämistä ainesosista, jotta he voivat selvittää, joh
tuuko allerginen reaktio altistumisesta tietylle kemialliselle aineel
le. Jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia, että kyseinen luettelo saa
tetaan erityisen julkisen elimen saataville, joka on nimetty huo
lehtimaan kyseisen tiedon toimittamisesta lääkintähenkilöstölle.

(26)

Kaikki edellä mainitut seikat puoltavat nykyisen lainsäädännön
korvaamista uudella. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edelleen sovel
taa nykyistä lainsäädäntöään tietyn ajan.

__________

▼B
(28)

Tämän asetuksen säännösten mukaiset pesuaineet pitäisi voida
saattaa markkinoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden
asiaa koskevien yhteisön säännösten soveltamista.

(29)

Suojalauseke tarvitaan suojaamaan ihminen ja ympäristö pesu
aineista aiheutuvilta ennakoimattomilta riskeiltä.

(30)

Pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuutta koskevat testit olisi teh
tävä laboratorioissa, jotka ovat kansainvälisesti tunnustetun
standardin EN/ISO/IEC/17025 tai hyvän laboratoriokäytännön

(1) EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/65/EY (EUVL L 230,
16.9.2003, s. 32).
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periaatteiden mukaisia. Tämän vaatimuksen soveltamista nykyi
siin pinta-aktiivisiin aineisiin ei olisi perusteltua vaatia, jos niitä
koskevat testit on tehty ennen mainitun standardin voimaantuloa
ja ovat tieteelliseltä laadultaan vastaavia.

(31)

Komission olisi tarkasteltava kysymyksiä, jotka liittyvät anaero
biseen biohajoavuuteen, pesuaineiden muiden orgaanisten pää
ainesosien kuin pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuuteen ja fos
faattipitoisuuteen ja joita ei käsitellä tässä asetuksessa, ja, jos se
on perusteltua, komission olisi tehtävä ehdotus Euroopan parla
mentille ja neuvostolle. Kunnes saadaan aikaan laajempi yhden
mukaistaminen, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai vahvistaa
edellä mainittuja kysymyksiä koskevia kansallisia sääntöjä.

(32)

Tällä asetuksella korvattavat johdanto-osan 1 kohdassa mainitut
viisi direktiiviä ja komission suositus olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tavoitteet ja soveltamisala
1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden tarkoituksena on
saada aikaan pesuaineiden ja niiden sisältämien pinta-aktiivisten ainei
den vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja samalla varmistaa ympäristön
suojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

2.
Tätä tarkoitusta varten asetuksessa yhdenmukaistetaan seuraavat
säännöt, jotka koskevat pesuaineiden ja niiden sisältämien pinta-aktii
visten aineiden markkinoille saattamista:

— pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuus,

— biohajoavuuden perusteella asetetut pinta-aktiivisiin aineisiin sovel
lettavat rajoitukset tai kiellot,

▼M5
— kattavammat pakkausmerkinnät pesuaineille, mukaan lukien allergi
soivat hajusteet,

— tiedot, jotka valmistajien on pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten ja lääkintähenkilöstön saatavilla,

— rajoitukset fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuudelle ku
luttajille tarkoitetuissa pyykinpesuaineissa ja kuluttajille tarkoite
tuissa konetiskiaineissa.
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2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1)

”pesuaineella” saippuoita ja/tai muita pinta-aktiivisia aineita sisäl
täviä aineita ja ►M2 seoksia ◄, jotka on tarkoitettu käytettä
väksi pesu- ja puhdistusprosesseissa. Pesuaineet voivat olla missä
tahansa muodossa (neste, jauhe, tahna, levy, puriste, tabletti, kap
seli jne.), ja niitä saatetaan markkinoida käytettäväksi tai käyttää
kotitalouksissa, laitoksissa tai teollisuudessa.
Muita pesuaineiksi katsottavia tuotteita ovat:
— ”pesuapu ►M2 seokset ◄”, jotka on tarkoitettu vaatteiden,
kotitaloustekstiilien jne. liotukseen (esipesuun), huuhteluun
tai valkaisuun,
— ”pyykinpesun huuhteluvalmisteet”, jotka on tarkoitettu kankai
den tunnun muokkaamiseen pesua täydentävissä prosesseissa,
— ”puhdistus ►M2 seokset ◄”, jotka on tarkoitettu kotitalouk
sien yleispuhdistusaineiksi ja/tai muuhun pintojen (esimerkiksi
materiaalien, tuotteiden, koneiden, mekaanisten välineiden,
kulkuneuvojen ja niihin liittyvien välineiden, instrumenttien,
laitteiden jne.) puhdistukseen,
— ”muut puhdistus- ja pesu ►M2 seokset ◄”, jotka on tarkoi
tettu muihin puhdistus- ja pesuprosesseihin.

▼M5
1 a) ”kuluttajille tarkoitetulla pyykinpesuaineella” pyykinpesuun tarkoi
tettua pesuainetta, joka saatetaan markkinoille muuhun kuin am
mattimaiseen käyttöön, mukaan luettuina itsepalvelupesulat,
1 b) ”kuluttajille tarkoitetulla konetiskiaineella” pesuainetta, joka saa
tetaan markkinoille käytettäväksi astianpesukoneissa muuhun
kuin ammattimaiseen käyttöön,
▼B
2)

”pesulla” pyykin, kankaiden sekä astioiden ja muiden kovien pin
tojen puhdistusta,

3)

”puhdistuksella” prosessia, jossa ei-toivottu aines irrotetaan puh
distettavasta kohteesta tai sen sisältä ja muunnetaan liuokseksi tai
dispersioksi,

4)

”aineella” alkuaineita ja niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiin
tyvät luonnossa tai tuotantomenetelmin valmistettuina, mukaan lu
kien tuotteen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja
käytetyssä menetelmässä muodostuvat epäpuhtaudet, ei kuitenkaan
liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen
tai muuttamatta sen koostumusta,

5)

”►M2 seoksella ◄” seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai
useammasta aineesta,

▼M5

▼B
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6)

”pinta-aktiivisella aineella” pesuaineissa käytettäviä orgaanisia ai
neita tai ►M2 seoksia ◄, joilla on pinta-aktiivisia ominaisuuksia
ja joissa on yksi tai useampia hydrofiilisiä ryhmiä ja yksi tai
useampia hydrofobisia ryhmiä, jotka ovat sen laatuisia ja kokoisia,
että pinta-aktiivinen aine kykenee alentamaan veden pintajänni
tystä ja muodostamaan leviämällä tai adsorboitumalla yhden mo
lekyylikerroksen paksuisia kalvoja veden ja ilman rajapintaan ja
muodostamaan emulsioita ja/tai mikroemulsioita ja/tai misellejä
sekä adsorboitumaan veden ja kiintoaineen rajapintaan,

7)

”primäärisellä biohajoavuudella” mikro-organismien aikaansaamaa
pinta-aktiivisen aineen rakenteellista muutosta (transformaatiota),
jonka johdosta aine menettää pinta-aktiiviset ominaisuutensa lähtö
aineen hajotessa, jolloin se myös menettää liitteessä II mainituilla
testimenetelmillä mitattavan pinta-aktiivisuuden,

8)

”lopullisella aerobisella biohajoavuudella” sitä biohajoavuuden ta
soa, joka saavutetaan, kun mikro-organismit käyttävät pinta-aktii
visen aineen täydellisesti hapen läsnäollessa, jolloin aineesta muo
dostuu hiilidioksidia, vettä ja muiden mahdollisesti läsnä olevien
alkuaineiden mineraalisuoloja (mineralisaatio) liitteessä III maini
tuilla testimenetelmillä mitattuna, ja uutta mikrobisolumassaa (bio
massaa),

9)

”markkinoille saattamisella” tuotteen saattamista unionin markki
noille ensimmäistä kertaa, mukaan lukien maahantuonti unionin
tullialueelle,

▼M5

9 a) ”asettamisella saataville markkinoille” toimittamista unionin mark
kinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä
varten joko maksua vastaan tai veloituksetta,

▼B
10) ►C1 ”valmistajalla” luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on vas
tuussa pesuaineiden tai niiden sisältämien pinta-aktiivisten ainei
den saattamisesta markkinoille. ◄ Valmistajina on pidettävä eri
tyisesti tuottajia, maahantuojia, omaan lukuunsa työskenteleviä
pakkaajia ja henkilöitä, jotka muuttavat pesuaineiden tai niiden
sisältämien pinta-aktiivisten aineiden ominaisuuksia taikka laativat
tai muuttavat niiden pakkausmerkintöjä. Jakelijaa, joka ei muuta
pesuaineen tai sen sisältämän pinta-aktiivisen aineen ominaisuuk
sia, merkintöjä tai pakkausta, ei pidetä valmistajana, paitsi jos tämä
toimii maahantuojana,

11) ”lääkintähenkilöstöllä” rekisteröityä lääkäriä tai rekisteröidyn lää
kärin alaisuudessa työskentelevää henkilöä, joka suorittaa hoitotoi
menpiteitä, tekee diagnooseja tai antaa lääkehoitoa ja jota sitoo
ammatillinen vaitiolovelvollisuus,

12) ”teollisuus- tai laitospesuaineella” pesuainetta, joka on tarkoitettu
siihen erikoistuneen henkilöstön erityisvälineillä suorittamaan pe
suun ja puhdistukseen muualla kuin kotitalouksissa.
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3 artikla
Markkinoille saattaminen
1.
Markkinoille saatettavien 1 artiklassa tarkoitettujen pesuaineiden ja
niiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden on oltava tässä asetuksessa
ja sen liitteissä sekä soveltuvissa tapauksissa direktiivissä 98/8/EY vah
vistettujen ehtojen, ominaisuuksien ja rajoitusten mukaisia sekä muun
asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia. Tämän asetuksen liit
teiden II, III, IV ja VIII säännöksiä ei sovelleta pinta-aktiivisiin ainei
siin, jotka ovat myös tehoaineita ja joita käytetään desinfiointiaineina,
edellyttäen, että

a) ne on mainittu direktiivin 98/8/EY liitteessä I tai I A

b) ne ovat direktiivin 98/8/EY 15 artiklan 1 tai 2 nojalla sallittujen
biosidituotteiden ainesosia

c) ne ovat siirtymätoimenpiteiden nojalla sallittujen tai direktiivin
98/8/EY 16 artiklan mukaiseen kymmenen vuoden ohjelmaan kuu
luvien biosidituotteiden ainesosia.

Tällaiset pinta-aktiiviset aineet katsotaan sen sijaan desinfiointiaineiksi,
ja pesuaineisiin, joiden ainesosia ne ovat, sovelletaan liitteen VII osan A
säännöksiä desinfiointiaineiden pakkausmerkinnöistä.

2.
Pesuaineiden ja/tai niiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden
valmistajien on oltava yhteisön alueelle sijoittautuneita.

3.
Valmistajat vastaavat siitä, että pesuaineet ja/tai niiden sisältämät
pinta-aktiiviset aineet ovat tämän asetuksen ja sen liitteiden säännösten
mukaisia.

4 artikla
Pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuuteen perustuvat rajoitukset
1.
Pinta-aktiiviset aineet ja pinta-aktiivisia aineita sisältävät pesu
aineet, jotka täyttävät liitteessä III säädetyt lopullisen aerobisen bioha
joavuuden kriteerit, voidaan tämän asetuksen nojalla saattaa markki
noille ilman biohajoavuutta koskevia lisärajoituksia.

2.
Jos pesuaine sisältää pinta-aktiivisia aineita, joiden lopullinen ae
robinen biohajoavuus on alempi kuin mitä liitteessä III säädetään, pintaaktiivisia aineita sisältävien teollisuus- tai laitospesuaineiden tai teolli
suus- tai laitospesuaineissa käytettävien pinta-aktiivisten aineiden val
mistajat voivat pyytää poikkeuslupaa. Poikkeuslupa-anomukset tehdään
ja niistä päätetään 5, 6 ja 9 artiklan mukaisesti.

3.
Primäärisen biohajoavuuden taso on mitattava kaikille pesuainei
den sisältämille pinta-aktiivisille aineille, jotka eivät läpäise lopullisen
aerobisen biohajoavuuden testejä. Niille pesuaineiden pinta-aktiivisille
aineille ei myönnetä poikkeuslupaa, joiden primäärinen biohajoavuus
on alempi kuin mitä liitteessä II säädetään.
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4 a artikla
Fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuutta koskevat
rajoitukset
Liitteessä VI a lueteltuja pesuaineita, jotka eivät vastaa kyseisessä liit
teessä asetettuja fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuutta kos
kevia rajoituksia, ei saa saattaa markkinoille kyseisessä liitteessä sää
detyistä ajankohdista lukien.

▼B
5 artikla
Poikkeusluvan myöntäminen
1.
Valmistajan on pyydettävä poikkeuslupaa lähettämällä 8 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulle kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai
selle ja komissiolle hakemus, jossa esitetään 6 artiklan 1 kohdassa tar
koitettuihin perusteisiin liittyvät selvitykset. Jäsenvaltiot voivat asettaa
poikkeusluvan hakemisen edellytykseksi maksun kyseisen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaiset mahdolliset maksut on perittävä
ketään syrjimättä, eivätkä ne saa ylittää hakemuksen käsittelystä aiheu
tuvia kustannuksia.

2.
Hakemuksen mukana on oltava kaikki sellaiset tiedot ja perustelut
sisältävä tekninen asiakirja, jotka ovat tarpeen arvioitaessa turvallisuus
näkökohtia, jotka liittyvät niiden pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden,
jotka eivät täytä liitteessä III vahvistettuja biohajoavuuden raja-arvoja,
tiettyyn käyttöön.

Liitteessä III säädettyjen testien tulosten lisäksi teknisessä asiakirjassa
on esitettävä tiedot ja tulokset testeistä, siten kuin liitteissä II ja IV on
säädetty.

Liitteen IV 4 kohdan mukaiset testit suoritetaan porrastetun lähestymis
tavan pohjalta. Porrastettu lähestymistapa määritellään teknisessä ohje
asiakirjassa, joka hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua me
nettelyä noudattaen viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2007. Tässä ohje
asiakirjassa määritetään myös tarvittaessa ne testit, joihin olisi sovellet
tava hyvän laboratoriokäytännön periaatteita.

3.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tutkivat 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut vastaanottamansa poikkeuslupahakemukset, arvioivat, täyttä
vätkö hakemukset poikkeusluvan saamiselle asetetut edellytykset, ja il
moittavat tulokset komissiolle kuuden kuukauden kuluessa täydellisen
hakemusaineiston vastaanottamisesta.

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pitää sitä aineen ja/tai
►M2 seoksen ◄ mahdollisesti aiheuttaman riskin arvioimisen vuoksi
tarpeellisena, sen on kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen vastaan
ottamisesta pyydettävä lisätietoja ja/tai varmistus- tai vahvistustestejä
aineista ja/tai ►M2 seoksista ◄ tai niiden muunnostuotteista, jotka
sille on ilmoitettu tai joista se on saanut tiedon tämän asetuksen nojalla.
Määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset arvi
oivat hakemuksen, alkaa vasta sen jälkeen, kun hakemusta on täyden
netty kyseisillä lisätiedoilla. Jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta 12 kuu
kauden kuluessa, hakemusta on pidettävä epätäydellisenä ja niin ollen
hylättävänä. Tällöin ei sovelleta 6 artiklan 2 kohtaa.
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Jos aineenvaihduntatuotteista halutaan lisää tietoa, olisi käytettävä vai
heittaisia testausstrategioita koeputkimenetelmien ja muiden sellaisten
testausmenetelmien, joissa ei käytetä eläimiä, mahdollisimman laajan
käytön varmistamiseksi.

4.
Komissio voi erityisesti jäsenvaltion suorittaman arvioinnin perus
teella myöntää poikkeusluvan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menet
telyn mukaisesti. Tarvittaessa komissio ennen poikkeusluvan myöntä
mistä arvioi tarkemmin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja seikkoja.
Komissio tekee päätöksensä 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on
saanut arvion jäsenvaltiolta, lukuun ottamatta päätöksen 1999/468/EY
5 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettua tapausta, jolloin kyseinen ajan
jakso on 18 kuukautta.

5.
Tällaisilla poikkeuksilla voidaan sallia pesuaineiden ainesosina
käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden saattaminen markkinoille ja niiden
käyttö tai asettaa niille eriasteisia, tiukkojakin rajoituksia sen mukaan,
mitkä ovat tämän asetuksen liitteessä IV tarkoitetun täydentävän riski
narvioinnin tulokset. Poikkeuslupaan voi sisältyä pesuaineiden aineso
sina käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden markkinoilta ja käytöstä pois
tamista koskeva siirtymäaika. Komissio voi tarkastella poikkeuslupaa
uudelleen heti, kun ilmenee tietoja, jotka edellyttävät huomattavien tar
kistusten tekemistä poikkeuslupahakemuksen mukana olleeseen tekni
seen asiakirjaan. Valmistaja toimittaa pyynnöstä tätä varten komissiolle
teknisen asiakirjan, joka on päivitetty liitteessä IV olevassa 2 kohdassa
mainittujen seikkojen osalta. Päivitetyn tiedon perusteella komissio voi
päättää pidentää poikkeuslupaa, muuttaa sitä tai peruuttaa sen. Tämän
artiklan 1—4 ja 6 kohtaa sekä 6 artiklaa sovelletaan tarvittavin muu
toksin.

6.
Komissio julkaisee luettelon pinta-aktiivisista aineista, joille on
myönnetty poikkeuslupa, sekä niihin liittyvät ehdot ja rajoitukset liitteen
V mukaisesti.

6 artikla
Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset
1.
Komissio voi myöntää poikkeusluvan 12 artiklan 2 kohdassa tar
koitetun menettelyn mukaisesti ja seuraavin perustein:

— käyttö suppealle pikemmin kuin laajalle leviäviin sovelluksiin,

— käyttö yksinomaan erityisiin teollisuus- ja/tai laitossovelluksiin,

— myynnin volyymin ja käyttötapojen aiheuttama riski ympäristölle tai
terveydelle koko yhteisön alueella on pieni verrattuna yhteiskunnal
liseen ja taloudelliseen hyötyyn, mukaan lukien elintarvikkeiden
turvallisuus ja hygieniastandardit.

2.
Niin kauan kuin komissio ei ole tehnyt päätöstä poikkeusluvasta,
kyseisen pinta-aktiivisen aineen saattamista markkinoille ja käyttöä voi
daan jatkaa, jos valmistaja voi osoittaa, että aine oli jo käytössä yhteisön
markkinoilla tämän asetuksen voimaantulopäivänä ja että poikkeuslu
pahakemus on tehty kahden vuoden kuluessa voimaantulopäivästä.
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3.
Jos komissio ei myönnä poikkeuslupaa, sen on tehtävä kyseinen
päätös 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut jäsenvaltiolta
5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun arvion, lukuun ottamatta päätöksen
1999/468/EY 5 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettua tapausta, jolloin
kyseinen ajanjakso on 18 kuukautta. Komissio voi vahvistaa siirtymäa
jan, jonka kuluessa kyseinen pinta-aktiivinen aine on poistettava mark
kinoilta. Siirtymäaika saa olla enintään kaksi vuotta komission päätök
sen antamispäivästä.

4.
Komissio julkaisee liitteessä VI luettelon pinta-aktiivisista aineista,
jotka on todettu sellaisiksi, etteivät ne vastaa tämän asetuksen vaatimuk
sia.

7 artikla
Pinta-aktiivisten aineiden testaus
Kaikki 3 ja 4 artiklassa ja liitteissä II, III, IV ja VIII tarkoitetut testit on
tehtävä liitteen I 1 kohdassa mainittujen standardien ja asetuksen (ETY)
N:o 793/93 10 artiklan 5 kohdassa mainittujen testausvaatimusten mu
kaisesti. Tämän täyttämiseksi riittää, että sovelletaan joko EN ISO/IEC
standardia tai hyvää laboratoriokäytäntöä, paitsi testeissä, joissa hyvän
laboratoriokäytännön noudattaminen on määrätty pakolliseksi. Jos pintaaktiivisia aineita käytetään pesuaineissa, jotka oli saatettu markkinoille
ennen edellä tarkoitetun standardin voimaantuloa, voidaan tapauskohtai
sesti hyväksyä testit, jotka on tehty parasta käytettävissä olevaa tieteel
listä tietoa soveltaen ja liitteessä I mainittuja standardeja vastaavien
standardien mukaisesti. Valmistaja tai jäsenvaltio voi jättää komission
käsiteltäväksi epäselvät tai kiistanalaiset tapaukset. Asiasta päätetään
12 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8 artikla
Jäsenvaltioiden velvollisuudet
1.
Jäsenvaltioiden on nimitettävä toimivaltainen viranomainen tai
toimivaltaiset viranomaiset, jolla tai joilla on valtuudet antaa ja vaihtaa
tämän asetuksen käytännön soveltamiseen liittyviä tietoja, ja ilmoitettava
komissiolle kyseisten viranomaisten täydelliset nimet ja osoitteet.

2.
Kunkin jäsenvaltion on annettava muille jäsenvaltioille ja komis
siolle täydelliset nimet ja osoitteet sisältävä luettelo hyväksytyistä labo
ratorioista, jotka ovat päteviä ja oikeutettuja suorittamaan tässä asetuk
sessa vaadittavat testit. Jäsenvaltioiden on osoitettava edellä tarkoitettu
jen laboratorioiden pätevyys liitteessä I mainitun EN ISO/IEC 17025
standardin mukaisesti. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos jäsenval
tio on tarkistanut, että laboratoriot noudattavat hyvää laboratoriokäytän
töä direktiivin 2004/9/EY 2 artiklan mukaisesti.

3.
Jos jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on aihetta epäillä,
että hyväksytyllä laboratoriolla ei ole 2 kohdassa tarkoitettua pätevyyttä,
sen on tuotava asia 12 artiklassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi. Jos
komissio päättää, että laboratoriolla ei ole vaadittua pätevyyttä, hyväk
sytyn laboratorion nimi poistetaan 4 kohdassa tarkoitetusta luettelosta.
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Tässä yhteydessä sovelletaan 15 artiklan 2 kohtaa, lukuun ottamatta
tapauksia, joissa laboratorio väittää noudattavansa hyvää laboratoriokäy
täntöä, jolloin sovelletaan direktiivin 2004/9/EY 5 ja 6 artiklan noudat
tamatta jättämistä koskevia säännöksiä.
▼M5
4.
Komissio asettaa 1 kohdassa tarkoitetun luettelon toimivaltaisista
viranomaisista ja 2 kohdassa tarkoitetun luettelon hyväksytyistä labora
torioista julkisesti saataville.
▼B
9 artikla
Tiedot, jotka valmistajien on toimitettava
1.
Valmistajien, jotka saattavat markkinoille tämän asetuksen sovel
tamisalaan kuuluvia aineita ja/tai ►M2 seoksita ◄, on pidettävä jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla seuraavat tiedot:
— tiedot liitteessä III mainittujen testien yhdestä tai useammasta tulok
sesta,
— niistä pinta-aktiivisista aineista, jotka eivät ole läpäisseet liitteessä III
mainittuja testejä ja joiden osalta on tehty 5 artiklan mukainen
poikkeuslupahakemus:
i) liitteessä II mainittujen testien tuloksia koskeva tekninen asiakir
ja,
ii) liitteessä IV mainittujen testien tuloksia koskeva tekninen asia
kirja ja mainitut tiedot,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 1999/45/EY 17 artiklan so
veltamista.
2.
Kun tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia aineita ja/tai ►M2
seoksita ◄ saatetaan markkinoille, valmistaja vastaa siitä, että edellä
mainitut asiaankuuluvat testit suoritetaan asianmukaisesti. Valmistajan
on myös pidettävä saatavilla suoritettuja testejä koskevat asiakirjat,
joista käy ilmi, että tätä asetusta on noudatettu ja että valmistajalla on
oikeus hyötyä sellaisten testitulosten omistusoikeuksista, joita ei vielä
ole julkaistu.
3.
Valmistajien, jotka saattavat markkinoille tämän asetuksen sovel
tamisalaan kuuluvia ►M2 seoksita ◄, on pyynnöstä annettava vii
pymättä ja maksutta lääkintähenkilöstölle liitteen VII C osan mukainen
luettelo valmisteen ainesosista.
Tämä ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen vaatia, että mainittu ainesosalu
ettelo saatetaan jonkin erityisen julkisen elimen saataville, jonka jäsen
valtio on nimennyt huolehtimaan kyseisen tiedon toimittamisesta lää
kintähenkilöstölle.
Tällaisen erityisen elimen ja lääkintähenkilöstön on pidettävä ainesos
aluettelossa olevat tiedot luottamuksellisina, ja niitä saadaan käyttää vain
lääkinnällisiin tarkoituksiin.
10 artikla
Valvontatoimet
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan
toteuttaa markkinoilla olevia pesuaineita koskevia valvontatoimia, joilla
varmistetaan, että tuote on tämän asetuksen säännösten mukainen. Vertai
lumenetelminä on käytettävä liitteessä VIII tarkoitettuja testi- ja analyy
simenetelmiä. Valmistajien ei tarvitse valvontatoimien toteuttamiseksi
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toistaa 8 artiklan 2 kohdassa mainitut ehdot täyttävien laboratorioiden
suorittamia testejä eikä maksaa testien toistamisesta tai lisätesteistä, jos
pesuaineet tai niiden ainesosina käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat ensim
mäisessä testissä osoittautuneet tämän asetuksen mukaisiksi.

2.
Jos epäillään, että liitteessä II, III, IV tai VIII lueteltujen menetel
mien mukaisella testillä on saatu virheellisiä positiivisia tuloksia, jäsen
valtion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta komissiolle,
joka 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen todentaa
kyseiset tulokset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

11 artikla
Pakkausmerkinnät
1.
Tämän artiklan säännökset eivät rajoita direktiivien 67/548/ETY ja
1999/45/EY niiden säännösten soveltamista, jotka koskevat vaarallisten
aineiden ja ►M2 seoksien ◄ luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä.

2.
Seuraavat tiedot on esitettävä luettavin, näkyvin ja pysyvin kirjai
min pakkauksessa, jossa pesuaineet saatetaan kuluttajalle myytäväksi:

a) tuotteen nimi ja kauppanimi,

b) tuotteen tai tavaramerkin markkinoille saattamisesta vastuussa olevan
nimi ja täydellinen osoite sekä puhelinnumero,

c) osoite, sähköpostiosoite, jos sellainen on, ja puhelinnumero, josta
9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo on saatavissa.

Samat tiedot on esitettävä kaikissa pesuaineiden irtotavarakuljetuksia
seuraavissa asiapapereissa.

3.
Pesuainepakkauksissa on ilmoitettava sisältö liitteen VII A osassa
säädettyjen yksityiskohtien mukaisesti. Siinä on myös vaadittaessa an
nettava ohjeita käytöstä ja erityisistä varotoimista.

▼M5
4.
Lisäksi kuluttajille tarkoitettujen pyykinpesuaineiden ja kuluttajille
tarkoitettujen konetiskiaineiden pakkauksissa on esitettävä liitteessä VII
olevassa B osassa säädetyt tiedot.

▼B
5.
Jos jäsenvaltiossa on voimassa kansallinen vaatimus, jonka mu
kaan pakkausmerkintöjen on oltava kansallisella kielellä tai kansallisilla
kielillä, valmistajan ja tukkumyyjän on noudatettava tätä vaatimusta 3 ja
4 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta.

6.
Kohdat 1—5 eivät vaikuta voimassa oleviin kansallisiin määräyk
siin, joiden mukaan kuluttajalle tarkoitetuissa pesuainepakkauksissa ei
saa olla hedelmien kuvia, jotka saattavat johtaa käyttäjän harhaan nes
temäisten tuotteiden käyttötarkoituksesta.
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12 artikla
Komiteamenettely
1.

Komissiota avustaa komitea.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi
vahvistetaan kolme kuukautta.
▼M5

__________

13 artikla
Liitteiden mukauttaminen
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 a artik
lan mukaisesti, jotta voidaan tehdä tarvittavia muutoksia liitteiden I–IV,
VII ja VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Komissio
käyttää, aina kun se on mahdollista, eurooppalaisia standardeja.
2.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 a artik
lan mukaisesti, jotta voidaan tehdä tämän asetuksen liitteisiin muutoksia,
jotka koskevat liuotinpohjaisia pesuaineita.
3.
Jos kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea vahvistaa ai
nekohtaiset riskiin perustuvat pitoisuusrajat hajusteallergeeneille, komis
sio antaa delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti muuttaakseen
liitteessä VII olevassa A osassa vahvistettua 0,01 prosentin rajaa vastaa
vasti.

13 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artik
lassa säädetyin edellytyksin.
2.
Siirretään 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle viideksi vuodeksi alkaen 19 päivästä huhtikuuta 2012. Ko
missio laatii viimeistään 19 päivästä heinäkuuta 2016 siirrettyä säädös
valtaa koskevan kertomuksen. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri
toimenpiteitä viiden vuoden pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parla
mentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuu
kautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa
13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lo
petetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.
4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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5.
Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee
voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kah
den kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu
tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa
sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta
säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

14 artikla
Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke
1.
Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän asetuksen
vaatimusten mukaisten pesuaineiden ja/tai niiden pinta-aktiivisten ainei
den asettamista saataville markkinoille tässä asetuksessa käsitellyillä
perusteilla.
2.
Silloin kun se on erityisesti esimerkiksi kansanterveyden tai ym
päristön suojelun kannalta perusteltua ja kun saatavilla on teknisesti ja
taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja, jäsenvaltiot voivat pitää voi
massa tai vahvistaa rajoituksia fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden
pitoisuudelle pesuaineissa, joiden osalta liitteessä VI a ei ole vahvistettu
pitoisuusrajoituksia.
3.
Jäsenvaltiot voivat säilyttää kansalliset säännöt, jotka olivat voi
massa 19 maaliskuuta 2012 alkaen ja jotka koskivat pesuaineissa ole
vien fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuuksia, joita koskevia
liitteessä VI a asetettuja rajoituksia ei vielä ole alettu soveltaa. Tällai
sista olemassa olevista kansallisista säädöksistä on ilmoitettava komis
siolle viimeistään 30 syyskuuta 2012 ja niiden voimassaoloaika voi
jatkua siihen päivään, jona liitteessä VI a asetettuja rajoituksia aletaan
soveltaa.
4.
Silloin kun se on erityisesti esimerkiksi kansanterveyden tai ym
päristön suojelun kannalta perusteltua ja kun saatavilla on teknisesti ja
taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja, jäsenvaltiot voivat 19 maalis
kuuta 2012 alkaen ja 31 päivään joulukuuta 2016 saakka hyväksyä
kansallisia sääntöjä, joilla pannaan täytäntöön liitteessä VI a olevassa
2 kohdassa annettu fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuuden
rajoitus. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä komis
siolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja
koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (1) mukaisesti.
5.
Komissio julkistaa 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kansallisten toi
menpiteiden luettelon.
▼B
15 artikla
Suojalauseke
▼M5
1.
Jos jäsenvaltiolla on perusteltavissa olevat syyt katsoa tietyn pesu
aineen aiheuttavan vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäris
tölle, vaikka kyseinen pesuaine täyttää tämän asetuksen vaatimukset, se
(1) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.
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voi toteuttaa kaikki aiheelliset väliaikaiset toimenpiteet, joilla varmiste
taan, että kyseinen pesuaine ei enää aiheuta kyseistä vaaraa, se poiste
taan markkinoilta tai kutsutaan takaisin kohtuullisen pituiseksi ajaksi tai
sen saatavuutta rajoitetaan muulla tavalla, joka vastaa riskin luonnetta.
Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava tällaisesta toimenpiteestä muille
jäsenvaltioille ja komissiolle ja perusteltava päätöksensä.
▼B
2.
Kun jäsenvaltioita tai tarvittaessa komission asianomaista teknistä
tai tiedekomiteaa on kuultu, asiasta tehdään päätös yhdeksänkymmenen
päivän kuluessa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudat
taen.
▼M5
16 artikla
Kertomus
1.
Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioista saadut tiedot niiden alu
eella markkinoille saatettujen kuluttajille tarkoitettujen konetiskiaineiden
fosforipitoisuudesta sekä mahdolliset olemassa olevat tai uudet tieteelli
set tiedot, joita sillä on käytettävissään fosfaatteja sisältävissä ja vaihto
ehtoisissa valmisteissa käytetyistä ainesosista, ja suorittaa 31 päivään
joulukuuta 2014 mennessä perusteellisen arvioinnin siitä, olisiko liit
teessä VI a olevassa 2 kohdassa olevaa rajoitusta muutettava. Tämän
arvioinnin on sisällettävä analyysi ympäristöön, alan teollisuuteen ja
kuluttajiin kohdistuvista vaikutuksista, jotka aiheutuvat konetiskiaineis
ta, joiden fosforitasot ylittävät ja alittavat liitteessä VI a esitetyn rajaarvon siten, että huomioon otetaan sellaiset tekijät kuin kustannukset,
saatavuus, puhdistusteho ja vaikutus jätevedenpuhdistukseen. Komissio
toimittaa tämän perusteellisen arvioinnin Euroopan parlamentille ja neu
vostolle.
2.
Jos komissio lisäksi 1 kohdassa tarkoitetun perusteellisen arvioin
nin perusteella katsoo, että kuluttajille tarkoitetuissa konetiskiaineissa
käytettyjen fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden rajoitukset edellyt
tävät tarkistamista, se esittää viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015
tarvittavan lainsäädäntöehdotuksen. Tällaisella ehdotuksella on pyrittävä
minimoimaan kaikilla kuluttajille tarkoitetuilla konetiskiaineilla ympäris
töön yleisesti olevat kielteiset vaikutukset, ja siinä on otettava huomioon
tässä perusteellisessa arvioinnissa yksilöidyt mahdolliset kustannukset.
Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät tällaisen ehdotuksen perus
teella toisin päätä 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä, liitteessä VI a
olevassa 2 kohdassa asetetusta raja-arvosta tulee kuluttajille tarkoitettu
jen konetiskiaineiden fosforipitoisuuden yläraja kyseisessä kohdassa sää
detystä ajankohdasta lukien.
▼B
17 artikla
Kumottava lainsäädäntö
1.

Seuraavat direktiivit kumotaan 8 päivänä lokakuuta 2005 lähtien:

— direktiivi 73/404/ETY,
— direktiivi 73/405/ETY,
— direktiivi 82/242/ETY,
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— direktiivi 82/243/ETY ja
— direktiivi 86/94/ETY.
2.

Suositus 89/542/ETY kumotaan 8 päivänä lokakuuta 2005 lähtien.

3.
Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän
asetukseen.
4.
Jäsenvaltioiden on kumottava tämän asetuksen voimaantulopäi
västä lähtien 1 kohdassa mainittujen direktiivien tai 2 kohdassa mainitun
suosituksen perusteella antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset.
▼M5
18 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovelletta
vista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Tämä voi myös sisältää
tarvittavat toimenpiteet, jotka antavat jäsenvaltioiden toimivaltaisille vi
ranomaisille mahdollisuuden estää asettamasta saataville markkinoille
pesuaineita tai pinta-aktiivisia aineita, jotka eivät täytä tämän asetuksen
vaatimuksia. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja va
roittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä ja niihin
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä.
Säännösten on sisällettävä toimenpiteitä, joilla jäsenvaltioiden toimival
taiset viranomaiset voivat pidättää pesuaine-erät, jotka eivät ole tämän
asetuksen mukaisia.
▼B
19 artikla
Voimaantulo
▼C1
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2005.
▼B
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
Akkreditointia, hyvää laboratoriokäytäntöä ja eläinten suojelua koskevat
standardit
auktorisoiduille
laboratorioille,
jotka
on
valtuutettu
tarkastamaan, täyttävätkö pesuaineet tämän asetuksen ja sen liitteiden
vaatimukset
1. Laboratoriotasolla sovellettavat standardit:
SFS-EN ISO/IEC 17025, Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys.
Yleiset vaatimukset.
Direktiivi 2004/10/EY.
Neuvoston direktiivi 86/609/ETY.
2. Akkreditointielimiä koskevat standardit ja hyvää laboratoriokäytäntöä valvo
vat viranomaiset:
SFS-EN 45003, Kalibrointi- ja testauslaboratorioiden akkreditointijärjestelmä.
Toimintaa ja tunnustamista koskevat yleiset vaatimukset.
Direktiivi 2004/9/EY.
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LIITE II
PESUAINEIDEN PINTA-AKTIIVISTEN AINEIDEN PRIMÄÄRISEN
BIOHAJOAVUUDEN TESTAUSMENETELMÄT
Primäärinen biohajoavuus mitataan määrittämällä, paljonko alkuperäistä pintaaktiivista ainetta on jäljellä biologisesti hajonneissa liuoksissa. Tässä liitteessä
luetellaan aluksi kaikille pinta-aktiivisten aineiden luokille yhteiset testimenetel
mät ja sitten kohdissa A—D kunkin luokan erityiset menetelmät.
Läpäisyperusteena primääriselle biohajoavuudelle on vähintään 80 prosentin taso
jäljempänä mainituilla testausmenetelmillä mitattuna.
Tässä asetuksessa tarkoitettujen pinta-aktiivisten aineiden laboratoriotestauksen
vertailumenetelmä perustuu liitteen VIII 1 kohdassa selostettuun OECD:n vah
vistavaan testimenetelmään. Vahvistavaan testimenetelmään voidaan tehdä muu
toksia edellyttäen, että ne ovat standardin EN ISO 11733 mukaisia.
Testausmenetelmät
1) ECD:n menetelmä ”Proposed Method for the Determination of the Biodeg
radability of Surfactants used in Synthetic Detergents” (Ehdotus synteettisten
pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuuden mittaus
menetelmäksi), joka on julkaistu OECD:n teknisessä raportissa (11.6.1976).
2) Ranskassa käytetty menetelmä, joka on hyväksytty 24.12.1987 annetulla ja
30.12.1987 julkaistulla asetuksella (Journal officiel de la République françai
se, s. 15385), ja kesäkuussa 1981 annetulla standardilla NF 73-260, jonka on
julkaissut Association française de normalisation (AFNOR).
3) Saksassa käytetty menetelmä, joka perustuu 30.1.1977 annettuun säädökseen
”Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer grenzf
lächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln” (Bundesgesetzblatt
1977, I osa, s. 244), sellaisena kuin se on muutettuna 4.6.1986 annetulla
asetuksella (Bundesgesetzblatt 1986, I osa, s. 851).
4) Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetty menetelmä, jonka nimi on ”Porous
Pot Test”, Water Research Centre, tekninen raportti nro 70 (1978).
5) OECD:n varmistustestimenetelmä, joka kuvataan liitteen VIII 1 osassa (si
sältäen mahdolliset muutokset toimintaolosuhteisiin, sellaisina kuin ne esite
tään standardissa EN ISO 11733). Tämä on myös vertailumenetelmä, jota
käytetään oikeusriitojen ratkaisemisessa.
A. ANIONISTEN PINTA-AKTIIVISTEN AINEIDEN ANALYYSIMENETEL
MÄT
Anioniset pinta-aktiiviset aineet on määritettävä näissä testeissä Methylene Blue
Active Substance (MBAS) -menetelmällä (metyleenisinimenetelmä) liitteen VIII
2 kohdassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti.
Jos anioninen pinta-aktiivinen aine ei reagoi edellä mainitussa MBAS-menetel
mässä tai jos se tehokkuuden tai tarkkuuden vuoksi vaikuttaa asianmukaisem
malta, asianmukaisia spesifisiä instrumentaalianalyysejä on tehtävä, kuten kor
kean suorituskyvyn nestekromatografiaa (HPLC) tai kaasukromatografiaa (GC).
Pinta-aktiivisen aineen valmistajan on pyynnöstä toimitettava näytteitä tutkitta
vasta puhtaasta aineesta jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
B. IONITTOMIEN PINTA-AKTIIVISTEN AINEIDEN ANALYYSIMENE
TELMÄT
Ionittomat pinta-aktiiviset aineet on määritettävä näissä testeissä Bismuth Active
Substance (BiAS) -menetelmällä (vismuttimenetelmällä) liitteen VIII 3 kohdassa
vahvistetun analyysimenetelmän mukaisesti.
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Jos ioniton pinta-aktiivinen aine ei reagoi edellä mainitussa BiAS-menetelmässä
tai jos se tehokkuuden tai tarkkuuden vuoksi vaikuttaa asianmukaisemmalta,
asianmukaisia spesifisiä instrumentaalianalyysejä on tehtävä, kuten korkean suo
rituskyvyn nestekromatografiaa (HPLC) tai kaasukromatografiaa (GC). Pinta-ak
tiivisen aineen valmistajan on pyynnöstä toimitettava näytteitä tutkittavasta puh
taasta aineesta jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
C. KATIONISTEN PINTA-AKTIIVISTEN AINEIDEN ANALYYSIMENE
TELMÄT
Kationiset pinta-aktiiviset aineet on määritettävä näissä testeissä Disulfine Blue
Active Substance (DBAS) -menetelmällä seuraavien menettelyjen mukaisesti:
Saksassa käytetty menetelmä (1989) DIN 38 409 — Ausgabe: 1989-07.
Jos kationinen pinta-aktiivinen aine ei reagoi edellä mainitussa testimenetelmässä
tai jos se tehokkuuden tai tarkkuuden vuoksi vaikuttaa asianmukaisemmalta
(mikä on perusteltava), asianmukaisia spesifisiä instrumentaalianalyysejä on teh
tävä, kuten korkean suorituskyvyn nestekromatografiaa (HPLC) tai kaasukroma
tografiaa (GC). Pinta-aktiivisen aineen valmistajan on pyynnöstä toimitettava
näytteitä tutkittavasta puhtaasta aineesta jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran
omaisille.
D. AMFOTEERISTEN PINTA-AKTIIVISTEN AINEIDEN ANALYYSIMENE
TELMÄT
Amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet on määritettävä näissä testeissä seuraavia me
netelmiä noudattaen:
1. jos kationisia aineita ei ole läsnä:
Saksassa käytetty menetelmä, (1989) DIN 38 409-Teil 20
2. muutoin:
Orange II -menetelmä (Boiteux, 1984).
Jos amfoteerinen pinta-aktiivinen aine ei reagoi edellä mainituissa testeissä tai
jos se tehokkuuden tai tarkkuuden vuoksi vaikuttaa asianmukaisemmalta
(mikä on perusteltava), asianmukaisia spesifisiä instrumentaalianalyysejä on
tehtävä, kuten korkean suorituskyvyn nestekromatografiaa (HPLC) tai kaa
sukromatografiaa (GC). Pinta-aktiivisen aineen valmistajan on pyynnöstä toi
mitettava näytteitä tutkittavasta puhtaasta aineesta jäsenvaltioiden toimivaltai
sille viranomaisille.
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LIITE III
PESUAINEIDEN PINTA-AKTIIVISTEN AINEIDEN LOPULLISEN
BIOHAJOAVUUDEN (MINERALISAATION) TESTAUSMENETELMÄT
A. Tässä asetuksessa tarkoitettu pinta-aktiivisten aineiden lopullista biohajoa
vuutta koskeva vertailumenetelmä perustuu EN ISO-standardiin 14593: 1999
(CO2 headspace -testi).

Pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden katsotaan olevan biohajoa
via, jos biohajoavuus (mineralisaatio) on jossakin jäljempänä luetelluista tes
teistä (1) mitattuna vähintään 60 prosenttia kahdenkymmenenkahdeksan päivän
aikana.

1. Standardi EN ISO 14593: 1999. Water quality – Evaluation of ultimate
aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium – Met
hod by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test).
Esialtistusta ei pidä käyttää. Kymmenen vuorokauden mittausajan periaa
tetta ei sovelleta. Vertailumenetelmä.

2. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevassa C.4-C kohdassa esitetty me
netelmä (Carbon Dioxide Evolution Modified Sturm Test, hiilidioksidin
muodostumistesti): Esialtistusta ei pidä käyttää. Kymmenen vuorokauden
mittausajan periaatetta ei sovelleta.

3. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevassa C.4-E kohdassa esitetty me
netelmä (suljettua pulloa käyttävä testi): Esialtistusta ei pidä käyttää. Kym
menen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta.

4. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevassa C.4-D kohdassa esitetty me
netelmä (manometri-respirometria): Esialtistusta ei pidä käyttää. Kymme
nen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta.

5. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevassa C.4.-F kohdassa esitetty me
netelmä (Japanin kansainvälisen kaupan ja teollisuuden ministeriö, MITI):
Esialtistusta ei pidä käyttää. Kymmenen vuorokauden mittausajan periaa
tetta ei sovelleta.

6. Standardi ISO 10708: 1997 Water quality – Evaluation in an aqueous
medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds –
Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle
test. Esialtistusta ei pidä käyttää. Kymmenen vuorokauden mittausajan
periaatetta ei sovelleta.

B. Pinta-aktiivisen aineen fysikaalisista ominaisuuksista riippuen voidaan mah
dollisesti käyttää jotakin jäljempänä mainituista menetelmistä, jos se perustel
laan asianmukaisesti (2). Näiden menetelmien vähintään 70 prosentin läpäisy
perustetta on pidettävä vastaavana A kohdassa lueteltujen menetelmien vähin
tään 60 prosentin läpäisyperusteen kanssa. Näiden menetelmien soveltuvuus
on päätettävä tapauskohtaisesti tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.
(1) Näitä testejä pidetään sopivimpina pinta-aktiivisille aineille.
(2) DOC-menetelmillä saatavat tulokset saattavat mitata aineen poistumista järjestelmästä
eikä lopullista biologista hajoamista. Manometrirespirometria ja MITI-menetelmä ja kah
den faasin BHK-menetelmä eivät ehkä sovellu joihinkin tapauksiin, koska korkea alku
konsentraatio saattaa olla inhiboiva tekijä.
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1. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevassa C.4-A kohdassa esitetty me
netelmä (Dissolved Organic Carbon, DOC, Die-Away, liuenneen orgaa
nisen hiilen häviämiseen perustuva testi): Esialtistusta ei pidä käyttää.
Kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta. Testin mukai
sesti mitatun biohajoavuuden läpäisyperuste on vähintään 70 prosenttia
kahdenkymmenenkahdeksan päivän kuluessa.
2. Direktiivin 67/548/ETY liitteessä V olevassa C.4-B kohdassa esitetty me
netelmä (Modified OECD Screening-DOC Die-Away, modifioitu liuenneen
orgaanisen hiilen häviämiseen perustuva alustava testi): Esialtistusta ei pidä
käyttää. Kymmenen vuorokauden mittausajan periaatetta ei sovelleta. Tes
tin mukaisesti mitatun biohajoavuuden läpäisyperuste on vähintään 70 pro
senttia kahdenkymmenenkahdeksan päivän kuluessa.
Huom: Kaikki edellä mainitut neuvoston direktiivissä 67/548/ETY mainitut me
netelmät on esitetty myös julkaisussa Classification, Packaging and La
belling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: ”Testing
Methods”. European Commission 1997. ISBN 92-828-0076-8.
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LIITE IV
TÄYDENTÄVÄ RISKINARVIOINTI PESUAINEIDEN SISÄLTÄMILLE
PINTA-AKTIIVISILLE AINEILLE
Niille pinta-aktiivisille aineille, joille on tehty riskinarviointi direktiivin
93/67/ETY tai asetuksen (ETY) N:o 793/93 ja asetuksen (EY) N:o 1488/94
sekä teknisten ohjeasiakirjojen mukaisesti, otetaan jo tehty riskinarviointi huomi
oon yhdessä tämän asetuksen mukaisesti tehdyn täydentävän riskinarvioinnin
kanssa.
Jos hitaasti hajoavien aineenvaihduntatuotteiden muodostuminen on todennäköis
tä, tämän asetuksen mukaisesti tehtyä täydentävää riskinarviointia on tarkasteltava
direktiivin 93/67/ETY tai asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti tehtyjen arvi
ointien yhteydessä. Arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti ja erityisesti osassa 3
tarkoitettujen testien tulosten perusteella.
Tutkimuksessa on käsiteltävä vesiympäristöä. 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
komitea voi tapauskohtaisesti vaatia erityisiin riskinarviointikysymyksiin liittyviä
tietoja. Lisätiedot voivat koskea esimerkiksi muita ympäristökohteita kuten vie
märilietettä ja maaperää. Tämän asetuksen 5 ja 9 artiklassa mainittua teknistä
asiakirjaa varten tarvittaviin tietoihin sovelletaan porrastettua lähestymistapaa.
Asiakirjassa on oltava ainakin jäljempänä 1, 2 ja 3 kohdassa kuvatut tiedot.
Testausten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin ja erityisesti tarpeettomien
eläinkokeiden välttämiseksi 4.2.2 kohdassa lueteltuja lisätutkimuksia on kuitenkin
vaadittava vain silloin, kun tiedot ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Mi
käli tarvittavien lisätietojen laajuudesta syntyy erimielisyyttä, sitä koskeva päätös
voidaan tehdä 12 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Tämän liitteen ohjeita, joita tarvitaan poikkeuslupapäätöksiä varten, voi olla tar
peen mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen kertyneiden kokemusten perus
teella, kuten 13 artiklassa mainitaan.
1.

Pinta-aktiivisen aineen tunnistetiedot (neuvoston direktiivin 67/548/ETY
liitteen VII A osan säännösten mukaisesti).

1.1

Nimi

1.1.1 IUPAC-nimikkeistössä esiintyvät nimet
1.1.2 Muut nimet
1.1.3 CAS-numero ja -nimitys (jos saatavissa)
1.1.4 EINECS- (1) tai ELINCS- (2) numerot (jos saatavissa)
1.2

Molekyyli- ja rakennekaava

1.3

Pinta-aktiivisen aineen koostumus

2.

Tiedot pinta-aktiivisesta aineesta

2.1

Pesuaineissa käytetyt pinta-aktiivisen aineen määrät

2.2

Tässä osassa annettavien käyttötapoja koskevien tietojen on oltava riittä
viä, jotta voidaan likimääräisesti mutta todenmukaisesti arvioida, miten
aine pesuaineissa käytettynä vaikuttaa ja missä määrin ympäristö voi al
tistua sille. Seuraavat tiedot on annettava:
— käyttötavan tärkeys (merkitys yhteiskunnalle)

(1) Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelo.
(2) Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo.
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— käyttöolosuhteet (päästöjä koskevat arviot)
— käyttömäärä
— vaihtoehtoisten aineiden saatavuus ja sopivuus (niiden teho ja talou
delliset näkökohdat)
— asiaa koskevien ympäristötietojen arviointi.
3.

Tiedot mahdollisista hitaasti hajoavista aineenvaihduntatuotteista
Tiedot testiliuosten myrkyllisyydestä on annettava. Jos jäännöksen tunnis
tetietoja ei ole, voidaan vaatia 4.2.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen anta
mista riippuen pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden mahdol
lisesti aiheuttamasta riskistä, merkityksestä ja käyttömäärästä. Näihin tie
toihin liittyvissä ristiriitatapauksissa voidaan tehdä päätös 12 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4.

Lisätutkimukset

4.1

Biohajoavuuden testit

4.1.1 Esialtistettu mikrobisiirros
Mikä tahansa liitteessä III kuvattu testi voidaan tehdä esialtistetulla mik
robisiirroksella, jotta saadaan näyttöä pinta-aktiivisen aineen testauksen
esialtistusvaiheen tarkoituksenmukaisuudesta.
4.1.2 Aineelle ominaisen biohajoavuuden testit
Testiohjelmassa on oltava vähintään yksi seuraavista testeistä:
— direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.12 kohdassa selostettu testausme
netelmä (modifioitu SCAS-testi)
— direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.9 kohdassa selostettu testausme
netelmä (Zahn-Wellens)
Se, että pinta-aktiivinen aine ei läpäise aineelle ominaisen biohajoavuuden
testiä, on osoitus potentiaalisesta pysyvyydestä, jota voidaan yleensä pitää
riittävänä perusteena kieltää pinta-aktiivisen aineen saattaminen markki
noille, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 6 artiklassa säädettyjen kriteerien
perusteella ei poikkeusluvan epäämiselle ole perusteita.
4.1.3 Aktiivilietesimulaatioon perustuvat biohajoavuuden testit
Testiohjelman on sisällettävä seuraavat testit:
— direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.10 kohdassa selostettu testausme
netelmä (sisältäen mahdolliset muutokset toimintaolosuhteisiin, sellai
sina kuin ne esitetään standardissa EN ISO 11733).
Se, että pinta-aktiivinen aine ei läpäise aktiivilietesimulaatioon perustuvaa
biohajoavuuden testiä, on osoitus siitä, että puhdistamokäsittelyssä voi
tapahtua aineenvaihduntatuotteiden päästöjä. Tämän voidaan yleensä kat
soa osoittavan, että täydellisempi riskinarviointi on tarpeen.
4.2

Biohajoavuustestien koeliuosten myrkyllisyyden testaus
Koeliuosten myrkyllisyydestä on annettava seuraavat tiedot:

4.2.1 Kemialliset ja fysikaaliset tiedot, kuten
— aineenvaihduntatuotteen tunnistetiedot (ja tiedot analyysimenetelmistä,
joiden avulla tiedot on saatu)
— tärkeimmät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet (esimerkiksi vesi
liukoisuus ja oktanoli/vesi -jakautumiskerroin (log Po/w)).
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4.2.2 Vaikutukset eliöihin. Testit on suoritettava hyvää laboratoriokäytäntöä
noudattaen.
Kalat: Suositellaan direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.1 kohdassa selos
tettua testiä.
Daphnia (vesikirppu): Suositellaan direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.2
kohdassa selostettua testiä.
Levät: Suositellaan direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.3 kohdassa selos
tettua testiä.
Bakteerit: Suositellaan direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.11 kohdassa
selostettua testiä.
4.2.3 Hajoavuus
Bioottinen: Suositellaan direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.5 kohdassa
selostettua testiä.
Abioottinen: Suositellaan direktiivin 67/548/ETY liitteen V C.7 kohdassa
selostettua testiä. Toimitettavissa tiedoissa on käsiteltävä myös aineenvaih
duntatuotteiden biokertyvyyspotentiaalia ja jakautumista sedimenttiin.
Jos epäillään joidenkin aineenvaihduntatuotteiden häiritsevän hormonitoi
mintaa, suositellaan niiden mahdollisten haitallisten vaikutusten määrittä
mistä. Tämä on tehtävä niin pian kuin on saatavilla validoituja testaus
ohjelmia tällaisten haitallisten vaikutusten arvioimiseksi.
Huom: Kaikki edellä mainitut menetelmät on esitetty myös seuraavassa julkai
sussa: ”Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances
in the European Union”. Part 2: ”Testing Methods”. European Commis
sion 1997. ISBN 92-828-0076-8.
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LIITE V
LUETTELO

PINTA-AKTIIVISISTA
AINEISTA,
MYÖNNETTY POIKKEUSLUPA

JOILLE

ON

4–6 artiklan mukaisesti myönnettyyn poikkeuslupaan perustuen ja 12 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti seuraavia pesuaineiden pinta-aktiivisia
aineita, jotka läpäisevät liitteessä II määrätyt testit mutta eivät läpäise liitteessä III
määrättyjä testejä, saa saattaa markkinoille ja käyttää jäljempänä mainittujen
rajoitusten mukaisesti:
IUPAC-nimikkeistössä
esiintyvä nimi

Alkoholit, guerbet,
C16-20, etoksyloitu,
n-butyylieetteri (7-8EO)

EY-numero

CAS-numero

Ei EY-nu 147993-59-7
meroa (po
lymeeri)

Rajoitukset

Saa käyttää seuraavissa
teollisuussovelluksissa
27 päivään kesäkuuta
2019 saakka:
— pullojen pesu
— puhdistus käyttöpai
kalla (cleaning in
place, CIP)
— metallin puhdistus

”EY-numero” tarkoittaa Einecs-, ELINCS- tai NLP-numeroa, ja se on aineen
virallinen numero Euroopan unionissa.
Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) on
Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo. Siinä
luetellaan kaikki yhteisön markkinoilla 18. syyskuuta 1981 olleet aineet. Ei
necs-numero saadaan Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten ainei
den luettelosta (1).
ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) on Euroopassa ilmoi
tettujen kemiallisten aineiden luettelo. ELINCS-numero saadaan Euroopassa il
moitettujen kemiallisten aineiden luettelosta, sellaisena kuin se on muutettuna (2).
NLP on No Longer Polymer (ei enää polymeeri). Termi ”polymeeri” määritellään
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 3 artiklan
5 kohdassa. NLP-numero saadaan ei-enää-polymeeri-aineiden luettelosta, sellai
sena kuin se on muutettuna (4).

(1) EYVL C 146 A, 15.6.1990, s. 1.
(2) Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543
EN.
(3) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.
(4) Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853
EN/3.
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LIITE VI
LUETTELO
KOKONAAN
TAI
OSITTAIN
KIELLETYISTÄ
PESUAINEIDEN PINTA-AKTIIVISISTA AINEISTA
Seuraavien pesuaineissa käytettävien pinta-aktiivisten aineiden ei katsota täyttä
vän tämän asetuksen säännöksissä säädettyjä vaatimuksia:
IUPAC-nimikkeistössä
esiintyvä nimi

EY-numero

CAS-numero

Rajoitukset

”EY-numero” tarkoittaa Einecs-, ELINCS- tai NLP-numeroa, ja se on aineen
virallinen numero Euroopan unionissa.
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LIITE VI a
FOSFAATTIEN JA MUIDEN FOSFORIYHDISTEIDEN PITOISUUTTA KOSKEVAT
RAJOITUKSET

Pesuaine

1.

Kuluttajille tarkoitetut
pyykinpesuaineet

Rajoitukset

Rajoituksen sovelta
mispäivä

Ei saa saattaa markkinoille, jos kokonaisfosfo 30. kesäkuuta 2013
rimäärä on 0,5 grammaa tai enemmän siinä
määrässä pesuainetta, jota suositellaan käytet
täväksi pesusyklin varsinaisessa pesussa taval
lisessa pesukoneellisessa, sellaisena kuin se on
määritelty liitteessä VII olevassa B osassa, kun
käytetään kovuudeltaan kovaa vettä,
— ”tavanomaisen likaiselle” pyykille, kun
käytetään tehokasta pesuainetta,
— ”hieman likaiselle” pyykille, kun käyte
tään hienopesuun tarkoitettua pesuainetta.

2.

Kuluttajille tarkoitetut
konetiskiaineet

Ei saa saattaa markkinoille, jos liitteessä VII
olevassa B osassa määritellyn normaaliannos
tuksen kokonaisfosforimäärä on 0,3 grammaa
tai enemmän.

1. tammikuuta 2017
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LIITE VII
PAKKAUSMERKINNÄT JA LUETTELO AINESOSISTA
A. Sisältöä koskevat merkinnät
Seuraavia merkintäsäännöksiä on sovellettava kuluttajille myytävien pesuaineiden
pakkauksissa:
Merkinnöissä käytettävät painoprosenttialueet ovat
— alle 5 prosenttia,
— 5 prosenttia tai enemmän mutta alle 15 prosenttia,
— 15 prosenttia tai enemmän mutta alle 30 prosenttia,
— 30 prosenttia tai enemmän.
Näitä painoprosenttialueita on käytettävä ilmoitettaessa seuraavassa luettelossa
mainittujen ainesosien pitoisuutta, kun se on yli 0,2 painoprosenttia:
— fosfaatit,
— fosfonaatit,
— anioniset pinta-aktiiviset aineet,
— kationiset pinta-aktiiviset aineet,
— amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet,
— ionittomat pinta-aktiiviset aineet,
— happipohjaiset valkaisuaineet,
— klooripohjaiset valkaisuaineet,
— EDTA ja sen suolat,
— nitrilotrietikkahappo (NTA) ja sen suolat,
— fenolit ja halogenoidut fenolit,
— paradiklooribentseeni,
— aromaattiset hiilivedyt,
— alifaattiset hiilivedyt,
— halogenoidut hiilivedyt,
— saippua,
— zeoliitit,
— polykarboksylaatit.
Seuraaviin luokkiin kuuluvat ainesosat, jos niitä käytetään, merkitään riippumatta
niiden pitoisuudesta:
— entsyymit,
— desinfiointiaineet,
— optiset kirkasteet,
— hajusteet.
Jos säilöntäaineita on lisätty, ne on lueteltava riippumatta niiden pitoisuudesta.
Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä kosmeettisia valmisteita koskevan jäsen
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun
neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) 8 artiklan mukaisesti vahvistettua yhteistä
nimikkeistöä.
(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 2005/80/EY (EUVL L 303, 22.11.2005, s. 32).
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Allergisoivista hajusteista on luettelo direktiivin 76/768/ETY liitteessä III ole
vassa 1 osassa, jota muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2003/15/EY (1) lisäämällä siihen allergisoivat hajusteainesosat luettelosta, jonka
on vahvistanut kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin
elintarvikkeiden tiedekomitea (SCCNFP) lausunnossaan SCCNFP/0017/98. Jos
edellä mainitun direktiivin luettelossa mainittuja allergisoivia hajusteita on lisätty
pesuaineeseen pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 painoprosenttia, niistä on annet
tava luettelo käyttäen mainitun direktiivin nimikkeistöä. Sama koskee kaikkia
muitakin hajusteita, jotka mahdollisesti myöhemmin lisätään direktiivin
76/768/ETY liitteessä III olevaan 1 osaan mukautettaessa liitettä tekniikan kehi
tykseen.

▼M5

__________

▼M1
Pakkauksessa on mainittava sen Internet-sivuston osoite, josta liitteessä VII ole
vassa D osassa mainittu ainesosaluettelo voidaan hankkia.

Edellä mainittuja vaatimuksia ei tarvitse noudattaa sellaisten pesuaineiden osalta,
jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain teollisuudessa ja laitoskäytössä ja jotka
eivät ole kuluttajien saatavilla, jos vastaavat tiedot ovat saatavilla teknisinä tie
dotteina, käyttöturvallisuustiedotteina tai muussa asianmukaisessa muodossa.

▼M5
B. Annostelutietojen merkitseminen
Kuten 11 artiklan 4 kohdassa säädetään, seuraavat merkintäsäännökset koskevat
kuluttajille myytävien pesuaineiden pakkauksia.

Kuluttajille tarkoitetut pyykinpesuaineet
Kuluttajille myytävissä pyykinpesuun tarkoitettujen pesuaineiden pakkauksissa
on annettava seuraavat tiedot:

— suositellut määrät ja/tai annosteluohjeet millilitroina tai grammoina ilmaistuna
tavallisen pesukoneen pyykkimäärää kohti pehmeälle, keskikovalle ja kovalle
vedelle sekä yhdelle tai kahdelle pesusyklille,

— montako tavallista pesukoneellista ”tavanomaisen likaista” pyykkiä voidaan
pestä pakkauksen sisältämällä tehokkaalla pesuaineella ja montako tavallista
pesukoneellista ”hieman likaista” pyykkiä voidaan pestä pakkauksen sisältä
mällä hienopesuun tarkoitetulla pesuaineella, kun käytetään kovuudeltaan
keskimääräistä vettä (2,5 mmol CaCO3/l),

— pakkauksessa mahdollisesti annettavan mitta-astian vetoisuus on ilmoitettava
millilitroina tai grammoina, ja mitta-astiassa on oltava merkit, jotka osoittavat
sopivan annoksen tavalliselle pesukoneelliselle pyykkiä pehmeälle, keskiko
valle ja kovalle vedelle.

Tavallinen pesukoneellinen on tehokkailla pesuaineilla 4,5 kg kuivaa pyykkiä ja
hienopesuun tarkoitetuilla pesuaineilla 2,5 kg kuivaa pyykkiä ekologisista arvi
ointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille
10 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/476/EY (2) mää
ritelmien mukaisesti. Pesuainetta pidetään tehokkaana, jos valmistajan antamissa
tuotetiedoissa ei ensisijaisesti painoteta kankaan ”hoitoa” (alhaista lämpötilaa,
herkkiä kuituja ja värejä).
(1) EUVL L 66, 11.3.2003, s. 26.
(2) EYVL L 187, 20.7.1999, s. 52. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä
2011/264/EU (EUVL L 111, 30.4.2011, s. 34).
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Kuluttajille tarkoitetut konetiskiaineet
Kuluttajille myytävissä konetiskiaineiden pakkauksissa on annettava seuraavat
tiedot:
— normaaliannostus, joka on grammoina tai millilitroina tai tabletteina ilmaistu
annostus täyden 12-paikkaisen tiskikoneen varsinaiselle pesuohjelmalle ja
tavanomaisesti likaantuneille astioille siten, että aiheellisissa tapauksissa ote
taan huomioon pehmeä, keskikova ja kova vesi.

▼M1
C. Luettelo ainesosista
Seuraavat säännökset koskevat tämän asetuksen 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
ainesosien luetteloa.
Luettelossa on mainittava pesuaineen ja valmistajan nimi.
Kaikki ainesosat on lueteltava, painon mukaan alenevassa järjestyksessä, ja luet
telo on jaettava seuraaviin painoprosenttialueisiin:
— 10 prosenttia tai enemmän,
— 1 prosentti tai enemmän mutta alle 10 prosenttia,
— 0,1 prosenttia tai enemmän mutta alle 1 prosenttia,
— alle 0,1 prosenttia.
Epäpuhtauksia ei pidetä ainesosina.
”Ainesosalla” tarkoitetaan kemiallista ainetta, joka on synteettistä tai luonnollista
alkuperää ja joka on tarkoituksellisesti sisällytetty pesuaineen koostumukseen.
Tämän liitteen soveltamiseksi hajustetta, haihtuvaa öljyä tai väriainetta pidetään
yhtenä ainesosana eikä mitään niiden sisältämiä aineita luetella. Poikkeuksen
muodostavat ne allergisoivat hajusteaineet, jotka mainitaan direktiivin
76/768/ETY liitteessä III olevassa 1 osassa esitetyssä aineiden luettelossa, jos
pesuaineeseen sisältyvän allergisoivan hajusteaineen kokonaispitoisuus ylittää A
osassa mainitun rajan.
Luettelossa on mainittava kunkin ainesosan kemiallinen nimi tai IUPAC-nimi (1)
sekä, jos ne ovat saatavilla, INCI-nimi (2), CAS-numero ja Euroopan farmako
pean mukainen nimi.
D. Ainesosaluettelon julkaiseminen
Valmistajien on julkaistava Internet-sivustoilla edellä mainittu luettelo ainesosista
lukuun ottamatta seuraavia tietoja:
— painoprosenttialueista ei tarvitse antaa tietoja,
— CAS-numeroita ei tarvitse ilmoittaa,
— ainesosien nimet olisi annettava INCI-niminä tai, jos tätä ei ole saatavilla,
olisi annettava Euroopan farmakopean mukainen nimi. Jos kumpaakaan ei ole
saatavilla, olisi käytettävä yleistä kemiallista nimeä tai IUPAC-nimeä. Hajus
teista on käytettävä sanaa ”parfum” ja väriaineista sanaa ”colorant”. Hajus
tetta, haihtuvaa öljyä tai väriainetta pidetään yhtenä ainesosana eikä mitään
niiden sisältämiä aineita luetella. Poikkeuksen muodostavat ne allergisoivat
hajusteaineet, jotka mainitaan direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevassa 1
osassa esitetyssä aineiden luettelossa, jos pesuaineeseen sisältyvän allergisoi
van hajusteaineen kokonaispitoisuus ylittää A osassa mainitun rajan.
(1) International Union of Pure and Applied Chemistry.
(2) International Nomenclature Cosmetic Ingredient.
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Internet-sivustolle pääsyyn ei saa soveltaa rajoituksia eikä ehtoja, ja sivuston
sisältö on pidettävä ajan tasalla. Sivustolta on oltava linkki komission Pharma
cos-sivustolle tai jollekin muulle sopivalle sivustolle, jolla esitetään INCI-nimien,
Euroopan farmakopean mukaisten nimien ja CAS-numeroiden vastaavuustauluk
ko.
Tämä velvoite ei koske teollisuus- tai laitospesuaineita eikä teollisuus- tai laitos
pesuaineissa käytettäviä pinta-aktiivisia aineita, joita varten on saatavilla tekninen
tiedote tai käyttöturvallisuustiedote.
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LIITE VIII
TESTI- JA MÄÄRITYSMENETELMÄT
Jäsenvaltiot voivat valvoa markkinoilla olevia pesuaineita seuraavin testi- ja mää
ritysmenetelmin:
1.

Vertailumenetelmä (varmistustesti)

1.1

Määritelmä
Tämä menetelmä kuvaa aktiivilietelaitoksen ja saostusaltaan laboratorio
mallin, jonka tarkoituksena on simuloida kunnallista jätevedenpuhdistus
ta. Määritykset tehdään olosuhteissa, jotka ovat samat kuin tätä asetusta
edeltäneissä direktiiveissä. Määritykset voidaan myös tehdä uusimpien
toimintaolosuhteita koskevien ohjeiden mukaisesti standardissa EN ISO
11733 kuvatulla tavalla.

1.2

Mittauksessa tarvittavat laitteet
Mittausmenetelmässä käytetään kuvassa 1 ja yksityiskohtaisemmin ku
vassa 2 esitettyä pientä aktiivilietelaitosta. Laitteistossa on jätevesiastia
(A) synteettistä jätevettä varten, annostelupumppu (B), ilmastusastia (C),
saostusastia (D), ilmapumppu (E) aktiivilietteen kierrättämistä varten ja
astia (F) laitteistosta tulevan käsitellyn jäteveden keräämiseksi.
Astioiden A ja F on oltava lasia tai sopivaa muovia ja vetoisuudeltaan
vähintään kaksikymmentäneljä litraa. Pumpun B on pumpattava tasaisesti
synteettistä jätevettä ilmastusastiaan, jossa tavanomaisen käytön aikana
on kolme litraa sekoitettua nestettä. Sintteri-ilmastin G on ripustettu as
tiaan C kartion kärkeen. Ilmastuslaitteen läpi puhalletun ilman määrää
seurataan virtausmittarin H avulla.

1.3

Synteettinen jätevesi
Määrityksessä käytetään synteettistä jätevettä. Litraan vesijohtovettä liu
otetaan
— 160 mg peptonia
— 110 mg lihauutetta
— 30 mg ureaa, CO(NH2)2
— 7 mg natriumkloridia, NaCl
— 4 mg kalsiumkloridia, CaCl2.2H2O
— 2 mg magnesiumsulfaattia, MgSO4.7H2O
— 28 mg dikaliumvetyfosfaattia, K2HPO4
— 10 ± 1 mg kyseistä pinta-aktiivista ainetta.
Synteettinen jätevesi valmistetaan päivittäin.

1.4

Näytteiden valmistelu
Yhtä ainetta olevat pinta-aktiiviset aineet tutkitaan alkuperäisessä muo
dossaan. Pinta-aktiivisen aineen näytteiden aktiivisuus on määritettävä
synteettisen jäteveden valmistamista varten (1.3).

1.5

Laitteen toiminta
Ilmastusastia C ja saostusastia D täytetään aluksi synteettisellä jätevedel
lä. Astia D asetetaan sellaiselle korkeudelle, että ilmastusastiassa C on
kolme litraa nestettä. Mikrobisiirrosteena lisätään 3 ml hyvälaatuista bio
logisesti käsiteltyä jätevettä, joka on juuri otettu lähinnä kotitalousjäteve
siä käsittelevästä laitoksesta. Näyte on pidettävä aerobisissa olosuhteissa
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näytteen ottamisen ja sen mittauslaitteistoon annostelun välillä. Sitten
käynnistetään ilmastaja G, ilmapumppu E ja annostelupumppu B. Syn
teettisen jäteveden on mentävä ilmastusastian C läpi nopeudella yksi litra
tunnissa, jolloin keskimääräinen viipymisaika on kolme tuntia.

Ilmastusnopeus olisi säädettävä sellaiseksi, että astian C sisältö pysyy
kaiken aikaa suspensiossa ja että liuenneen hapen määrä on vähintään
2 mg/l. Vaahtoaminen täytyy estää sopivalla keinolla. Sellaisia vaahdo
nestoaineita ei saa käyttää, jotka ehkäisevät aktiivilietteen toimintaa tai
sisältävät pinta-aktiivista ainetta. Ilmapumppu E täytyy asettaa siten, että
aktiiviliete kierrätetään jatkuvasti ja säännöllisesti saostusastiasta ilmas
tusastiaan C. Ilmastusastian C yläosaan, saostusastian D pohjalle tai
kierrätysputkistoon kerääntyvä liete täytyy saattaa takaisin kiertoon vä
hintään kerran päivässä harjaamalla tai muulla sopivalla keinolla. Jos
liete ei laskeudu astian pohjalle, sen laskeutuvuutta voidaan parantaa
lisäämällä 5 prosenttia ferrikloridiliuosta 2 ml:n erissä niin monta kertaa
kuin on tarpeen.

Saostusastiasta D kerätään kahdenkymmenenneljän tunnin ajan nestettä
astiaan F, minkä jälkeen sekoitetaan perusteellisesti ja otetaan näyte.
Astia F on tämän jälkeen huolellisesti puhdistettava.

1.6

Mittauslaitteiston tarkastaminen
Pinta-aktiivisen aineen pitoisuus synteettisessä jätevedessä (mg/l) mää
ritetään välittömästi ennen käyttöä.

Pinta-aktiivisen aineen pitoisuus astiaan F kahdessakymmenessäneljässä
tunnissa kerätyssä nesteessä (mg/l) on määritettävä analyyttisesti samalla
menetelmällä välittömästi keräyksen loputtua; jollei näin voida tehdä,
näytteet on säilytettävä hyvin, mieluiten pakastettuina. Pitoisuudet on
määritettävä tarkkuudella 0,1 mg pinta-aktiivista ainetta litrassa.

Menetelmän tehokkuuden tarkastamiseksi määritetään kemiallinen hapen
kulutus (COD) tai liuennut orgaaninen hiili (DOC) vähintään kaksi kertaa
viikossa astiaan F kerätystä nesteestä lasikuitusuodattimella suodattami
sen jälkeen sekä astiassa A olevasta synteettisestä jätevedestä suodatuk
sen jälkeen.

COD:n tai DOC:n pienentymisen olisi tasoituttava, kun saavutetaan suun
nilleen säännöllinen pinta-aktiivisen aineen biohajoavuuden päivittäinen
taso kuvassa 3 esitetyn sisäänajokauden lopussa.

Ilmastussäiliössä olevan aktiivilietteen kuiva-ainepitoisuus (g/l) on mää
ritettävä kahdesti viikossa. Jos pitoisuus on yli 2,5 g/l, ylimäärä aktii
vilietettä poistetaan.

Hajoavuustesti tehdään tasaisessa huoneenlämmössä, joka on välillä
19—24 °C.

1.7

Biohajoavuuden laskeminen
Pinta-aktiivisen aineen hajoamisprosentti lasketaan päivittäin synteetti
sessä jätevedessä ja vastaavassa astiaan F kertyneessä nesteessä olevien
pinta-aktiivisen aineen pitoisuuksien (mg/l) perusteella.

Täten saadut hajoavuusarvot esitetään kuvaajan avulla kuten kuvassa 3.
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Pinta-aktiivisen aineen hajoavuus on laskettava sisäänajo- ja akklimati
saatiokautta seuraavien kahdenkymmenenyhden vuorokauden aikana saa
tujen arvojen aritmeettisena keskiarvona, jos hajoaminen on ollut tänä
aikana säännöllistä ja laitteiston toiminta ongelmatonta. Missään tapauk
sessa sisäänajokausi ei saa olla kuutta viikkoa pidempi.
Päivittäiset hajoamisarvot lasketaan 0,1 prosentin tarkkuudella, mutta lo
pullinen tulos ilmoitetaan kokonaislukuna.
Joissakin tapauksissa saattaa olla hyväksyttävää vähentää näytteenottoti
heyttä, mutta keskiarvoa laskettaessa on käytettävä vähintään neljäätoista
tulosta, jotka on saatu sisäänajokautta seuraavien kahdenkymmenenyhden
vuorokauden aikana.
2.

Anionisten pinta-aktiivisten aineiden määrittäminen biohajoavuuden
testeissä

2.1

Periaate
Menetelmä perustuu siihen, että kationinen väriaine metyleenisini muo
dostaa anionisten pinta-aktiivisten aineiden (MBAS) kanssa sinisiä suo
loja, jotka voidaan uuttaa kloroformilla. Häiritsevien tekijöiden välttämi
seksi uutos tehdään ensin emäksisestä liuoksesta ja uutetta ravistellaan
sitten happaman metyleenisiniliuoksen kanssa. Orgaaninen faasi erotetaan
ja sen absorbanssi mitataan fotometrisesti maksimaalisen absorption an
tavalla aallonpituudella 650 nm.

2.2

Reagenssit ja laitteet

2.2.1

Puskuriliuos, pH 10
Liuotetaan 24 g natriumbikarbonaattia, NaHCO3 (analyyttistä laatua), ja
27 g vedetöntä natriumkarbonaattia (Na2CO3, analyyttistä laatua) deioni
soituun veteen ja laimennetaan 1 000 ml:ksi.

2.2.2

Neutraali metyleenisiniliuos
Liuotetaan 0,35 g metyleenisinistä (analyysilaatua) deionisoituun veteen
ja laimennetaan 1 000 ml:ksi. Liuos valmistetaan vähintään kaksikym
mentäneljä tuntia ennen käyttöä. Nollakokeena käytetyn kloroformifaasin
absorbanssi mitattuna kloroformia vasten ei saa aallonpituudella 650 nm
olla enempää kuin 0,015 mitattuna kyvetissä, jonka valotie on 1 cm.

2.2.3

Hapan metyleenisiniliuos
Liuotetaan 0,35 g metyleenisinistä (analyysilaatua) 500 ml:aan deionisoi
tua vettä ja sekoitetaan 6,5 ml:aan H2SO4 (tiheys 1,84 g/ml). Laimenne
taan 1 000 ml:ksi deionisoidulla vedellä. Liuos valmistetaan vähintään
kaksikymmentäneljä tuntia ennen käyttöä. Nollakokeena käytetyn kloro
formifaasin absorbanssi mitattuna kloroformia vasten ei saa aallonpituu
della 650 nm olla enempää kuin 0,015 mitattuna kyvetissä, jonka valotie
on 1 cm.

2.2.4

Kloroformi (trikloorimetaani) (analyysilaatua), juuri tislattua

2.2.5

Dodekyylibentseenisulfonihapon metyyliesteri

2.2.6

Kaliumhydroksidin etanoliliuos, KOH 0,1 M

2.2.7

Etanoli, purum, C2H5OH

2.2.8

Rikkihappo, H2SO4 0,5 M

2.2.9

Fenoliftaleiiniliuos
Liuotetaan 1 g fenoliftaleiinia 50 ml:aan etanolia ja lisätään 50 ml deio
nisoitua vettä koko ajan sekoittaen. Mahdollinen sakka suodatetaan pois.

2.2.10 Metanolin ja suolahapon seos: 250 ml suolahappoa (analyysilaatua) ja
750 ml metanolia
2.2.11 Erotussuppilo, 250 ml
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2.2.12 Mittapullo, 50 ml
2.2.13 Mittapullo, 500 ml
2.2.14 Mittapullo, 1 000 ml
2.2.15 Pyöreäpohjainen pullo (keittopullo) ja hiottu lasitulppa sekä palautusjääh
dytin, 250 ml; kiehumakiviä
2.2.16 pH-mittari
2.2.17 Fotometri, jolla voi mitata aallonpituudella 650 nm, ja 1—5 cm kyvettejä
2.2.18 Kvalitatiivista suodatinpaperia
2.3

Menettely
Analysoitavia näytteitä ei saa ottaa vaahtokerroksen läpi.
Analyysiin käytettävät laitteet on puhdistettava perusteellisesti vedellä ja
huuhdottava metanolin ja suolahapon seoksella (2.2.10) sekä deionisoi
dulla vedellä ennen käyttöä.
Aktiivilietelaitokseen menevä ja sieltä tuleva tutkittava jätevesi on suo
datettava heti näytteenoton yhteydessä. Ensimmäiset 100 ml suodoksista
heitetään pois.
Tunnettu määrä näytettä, joka on tarvittaessa neutraloitu, kaadetaan
250 ml erotussuppiloon (2.2.11). Näytteen pitäisi sisältää 20—150 μg
MBAS:ää. Kun MBAS-pitoisuus on pieni, voidaan käyttää jopa 100 ml
näytettä. Jos näytettä on vähemmän kuin 100 ml, se laimennetaan
100 ml:aan deionisoidulla vedellä. Näytteeseen lisätään 10 ml puskuriliu
osta (2.2.1), 5 ml neutraalia metyleenisiniliuosta (2.2.2) ja 15 ml kloro
formia (2.2.4). Sekoitusta ravistellaan minuutin ajan tasaisesti, mutta ei
liian voimakkaasti. Kun faasit ovat erottuneet, kloroformikerros lasketaan
toiseen erotussuppiloon, jossa on 110 ml deionisoitua vettä ja 5 ml hap
anta metyleenisiniliuosta (2.2.3). Seosta ravistellaan minuutin ajan. Klo
roformikerros suodatetaan etukäteen puhdistetun ja kloroformilla kostu
tetun puuvillasuodattimen läpi mittapulloon (2.2.12).
Emäksiset ja happamat liuokset uutetaan kolme kertaa käyttäen toisessa
ja kolmannessa uutoksessa 10 ml kloroformia. Kloroformiuutteet yhdis
tetään ja suodatetaan saman puuvillasuodattimen läpi ja täytetään merk
kiin asti 50 ml:n mittapullossa (2.2.12) sillä kloroformilla, jota käytettiin
puuvillasuodattimen pesuun. Kloroformiliuoksen absorbanssi mitataan fo
tometrillä aallonpituudella 650 nm 1—5 cm:n kyveteissä kloroformia
vasten. Nollakoetta käsitellään samalla tavalla kuin varsinaisia näytteitä.

2.4

Kalibrointikuvaaja
Kalibrointiliuos valmistetaan standardiaineesta eli dodekyylibentseenisul
fonihapon metyyliesteristä (tetrapropyleenityyppi, molekyylipaino 340),
kun se on saippuoitu kaliumsuolaksi. MBAS lasketaan natriumdodekyy
libentseenisulfonaattina (molekyylipaino 348).
Punnituspipetistä punnitaan 400—500 mg dodekyylibentseenisulfoniha
pon metyyliesteriä (2.2.5) 0,1 mg tarkkuudella keittopulloon ja lisätään
50 ml etanolista kaliumhydroksidiliuosta (2.2.6) sekä muutama kiehuma
kivi. Palautusjäähdytin liitetään pulloon ja keitetään tunnin ajan. Anne
taan jäähtyä, pestään jäähdytin ja hiottu lasiliitos n. 30 ml:lla etanolia ja
lisätään pesuliuos pulloon. Liuos titrataan rikkihapolla fenoliftaleiinia
vasten, kunnes se muuttuu värittömäksi. Liuos siirretään 1 000 ml:n mit
tapulloon (2.2.14), laimennetaan merkkiin asti deionisoidulla vedellä ja
sekoitetaan.
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Osa tästä pinta-aktiivisten aineiden kantaliuoksesta laimennetaan edel
leen. Otetaan 25 ml liuosta ja siirretään se 500 ml:n mittapulloon
(2.2.13), laimennetaan merkkiin saakka deionisoidulla vedellä ja sekoite
taan.
Tämä standardiliuos sisältää

E Ü 1; 023 mg MBAS per: ml
20 000
jossa E on näytteen paino milligrammoina.
Kalibrointikuvaaja tehdään ottamalla standardiliuoksesta 1, 2, 4, 6 ja
8 ml:n annokset ja laimentamalla kukin 100 ml:ksi deionisoidulla vedel
lä. Jatketaan kohdassa 2.3 esitetyn mukaisesti, mukaan luettuna nollakoe.
2.5

Tulosten laskeminen
Näytteessä olevien anionisten pinta-aktiivisten aineiden (MBAS) määrä
luetaan kalibrointikuvaajalta (2.4). Näytteen MBAS-pitoisuus voidaan
laskea yhtälöstä

mg MBAS x 1 000
¼ MBAS mg=l
V
jossa V = käytetyn näytteen tilavuus (ml).
Tulokset ilmoitetaan natriumdodekyylibentseenisulfonaattina (molekyy
lipaino 348).
2.6

Tulosten ilmoittaminen
Tulokset ilmoitetaan muodossa MBAS mg/l 0,1:n tarkkuudella.

3.

Ionittomien pinta-aktiivisten aineiden määrittäminen biohajoavuu
den testiliuoksissa

3.1

Periaate
Pinta-aktiiviset aineet konsentroidaan ja uutetaan kaasuvirtauksen avulla.
Näytteessä olevan ionittoman pinta-aktiivisen aineen määrän pitäisi olla
välillä 250—800 μg.
Kaasun avulla uutettu pinta-aktiivinen aine liuotetaan etyyliasetaattiin.
Kun faasit ovat erottuneet ja liuotin haihdutettu, ioniton pinta-aktiivinen
aine saostetaan vesiliuoksesta modifioidulla Dragendorffin reagenssilla
(KBiI4 + BaCl2 + jääetikka).
Sakka suodatetaan, pestään jääetikalla ja liuotetaan ammoniumtartraatti
liuokseen. Liuoksessa oleva vismutti titrataan potentiometrisesti pyrroli
diiniditiokarbamaattiliuoksella pH:ssa 4—5 käyttämällä indikaattorina
kirkasta platinaelektrodia ja referenssinä kalomeli- tai hopea/hopeaklori
dielektrodia. Menetelmä soveltuu 6—30 alkyleenioksidiryhmää sisältä
ville ionittomille pinta-aktiivisille aineille.
Titraustulos kerrotaan kokeellisesti määritetyllä tekijällä 54, jolla se
muunnetaan referenssiaineeksi. Referenssiaine on nonyylifenoli, joka on
kondensoitu 10 moolin kanssa etyleenioksidia (NP 10).

3.2

Reagenssit ja laitteet
Reagenssit tehdään deionisoituun veteen.

3.2.1

Puhdas vasta tislattu etyyliasetaatti

3.2.2

Natriumbikarbonaatti (NaHCO3) (analyysilaatua)

3.2.3

Laimea suolahappo (20 ml väkevää happoa (HCl) laimennettuna vedellä
1 000 ml:aan)

3.2.4

Metanoli (analyysilaatua), vasta tislattu, säilytetään lasipullossa.

3.2.5

Bromokresolipurppura, 0,1 g 100 ml:ssa metanolia.
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3.2.6

Saostusreagenssi: saostusreagenssi sekoitetaan kahdesta tilavuusosasta
liuosta A ja yhdestä tilavuusosasta liuosta B. Seos säilytetään ruskeassa
pullossa ja se on sekoituksen jälkeen käyttökelpoista viikon ajan.

3.2.6.1 Liuos A
Liuotetaan 1,7 g vismuttinitraattia BiONO3.H2O (analyysilaatua)
20 ml:aan jääetikkaa ja laimennetaan vedellä 100 ml:aan. Sitten liuote
taan 65 g kaliumjodidia (analyysilaatua) 200 ml:aan vettä. Nämä kaksi
liuosta sekoitetaan 1 000 ml:n mittapullossa, lisätään 200 ml jääetikkaa
(3.2.7) ja laimennetaan vedellä 1 000 ml:aan.
3.2.6.2 Liuos B
Liuotetaan 290 g
1 000 ml:aan vettä.

bariumkloridia,

BaCl2.2H2O

(analyysilaatua),

3.2.7

Jääetikka, 99—100-prosenttinen (laimeampi ei sovellu)

3.2.8

Ammoniumtartraattiliuos: 12,4 g viinihappoa (analyysilaatua) ja 12,4 ml
ammoniakkiliuosta (analyysilaatua, tiheys 0,910 g/ml) sekoitetaan ja lai
mennetaan 1 000 ml:aan vedellä (tai käytetään vastaavaa määrää analyy
silaatuista ammoniumtartraattia).

3.2.9

Laimea ammoniakkiliuos: 40 ml ammoniakkiliuosta (analyysilaatua, ti
heys 0,910 g/ml) laimennettuna vedellä 1 000 ml:aan.

3.2.10 Standardi asetaattipuskuri: 40 g kiinteää natriumhydroksidia (analyysilaa
tua) varten liuotetaan 500 ml:aan vettä dekantterilasissa ja annetaan jääh
tyä. Lisätään 120 ml jääetikkaa (3.2.7). Sekoitetaan perusteellisesti, an
netaan jäähtyä ja siirretään 1 000 ml:n mittapulloon. Laimennetaan ve
dellä merkkiin saakka.
3.2.11 Pyrrolidiiniditiokarbamaattiliuos (tunnetaan nimellä ”karbaattiliuos”):
103 mg natriumpyrrolidiiniditiokarbamaattia (C5H8NNaS2.2H2O,) liuote
taan noin 500 ml:aan vettä, lisätään 10 ml n-amyylialkoholia (analyy
silaatua) ja 0,5 g NaHCO3 (analyysilaatua) ja laimennetaan vedellä
1 000 ml:aan.
3.2.12 Kuparisulfaattiliuos (3.2.11:n vakioimiseen).
KANTALIUOS
Sekoitetaan 1,249 g kuparisulfaattia, CuSO4.5H2O (analyysilaatua), ja
50 ml 0,5 M rikkihappoa ja laimennetaan vedellä 1 000 ml:aan.
STANDARDILIUOS
Sekoitetaan 50 ml kantaliuosta ja 10 ml 0,5 M H2SO4 ja laimennetaan
vedellä 1 000 ml:aan saakka.
3.2.13 Natriumkloridi (analyysilaatua)
3.2.14 Kaasu-uuttolaite (ks. kuva 5)
Sintterilevyn halkaisijan täytyy olla yhtä suuri kuin sylinterin sisähalkai
sija.
3.2.15 Erotussuppilo, 250 ml
3.2.16 Magneettisekoittaja ja 25—30 mm magneettisekoitussauva
3.2.17 Goochin upokas, reikälevyn halkaisija = 25 mm, tyyppi G4
3.2.18 Pyöreitä lasikuitusuodatinpapereita, halkaisija 27 mm ja huokoskoko
0,3—1,5 μm
3.2.19 Kaksi suodatinpulloa, adapterit ja kumikaulukset, 500 ja 250 ml
3.2.20 Piirturilla varustettu potentiometri, jossa on kirkas platina-indikaattori
elektrodi ja kalomeli- tai hopea/hopeakloridi-referenssielektrodi, alue
250 mV, sekä 20—25 ml:n automaattibyretti, tai vaihtoehtoisesti käsi
käyttöinen laitteisto.
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3.3

Menetelmä

3.3.1

Pinta-aktiivisen aineen konsentrointi ja erotus
Vesiliuoksena oleva näyte suodatetaan kvalitatiivisen suodatinpaperin lä
pi. Ensimmäiset 100 ml suodosta heitetään pois.
Mitattu määrä näytettä, joka sisältää 250—800 μg ionitonta pinta-aktii
vista ainetta, pannaan kaasu-uutoslaitteeseen, joka on ensin huuhdeltu
etyyliasetaatilla.
Erotuksen tehostamiseksi lisätään 100 g natriumkloridia ja 5 g natrium
bikarbonaattia.
Jos näytettä on enemmän kuin 500 ml, nämä suolat lisätään uuttolaittee
seen kiinteässä muodossa ja liuotetaan kuplittamalla liuoksen läpi typpeä
tai ilmaa.
Jos näyte on pienempi, suolat liuotetaan 400 ml:aan vettä ja lisätään
sitten uuttolaitteeseen.
Lisätään vettä ylempään tulppaan asti.
Lisätään varovasti 100 ml etyyliasetaattia veden päälle.
Täytetään kaksi kolmasosaa kaasulinjassa (typpi tai ilma) olevasta pes
upullosta etyyliasetaatilla.
Laitteen läpi kuplitetaan kaasua nopeudella 30—60 l/h mieluiten virtaus
mittaria käyttäen. Ilmastusnopeutta täytyy lisätä alussa asteittain. Kaasun
virtausnopeus täytyy säätää siten, että faasit pysyvät selvästi erillään,
jolloin minimoidaan faasien sekoittuminen ja etyyliasetaatin liukenemi
nen veteen. Kaasun virtaus katkaistaan viiden minuutin kuluttua.
Jos orgaanisen faasin tilavuus on pienentynyt yli 20 prosenttia veteen
liukenemisen takia, uutto täytyy uusia ja kiinnittää erityistä huomiota
kaasun virtausnopeuteen.
Orgaaninen faasi siirretään erotussuppiloon. Jos erotussuppiloon tulee
vesifaasia, sitä pitäisi tulla vain pari millilitraa ja se pannaan takaisin
uuttolaitteeseen. Etyyliasetaattifaasi suodatetaan kuivan kvalitatiivisen
suodatinpaperin läpi 250 ml dekantterilasiin.
Uuttolaitteeseen pannaan vielä 100 ml etyyliasetaattia ja kuplitetaan läpi
typpeä tai ilmaa viisi minuuttia. Orgaaninen faasi siirretään samaan ero
tussuppiloon kuin ensimmäisessä erotuksessa, vesifaasi pannaan pois ja
orgaaninen faasi suodatetaan saman suodatinpaperin läpi kuin ensimmäi
nen etyyliasetaattiuutos. Sekä erotussuppilo että suodatin huuhdotaan
noin 20 ml:lla etyyliasetaattia.
Etyyliasetaattiuute haihdutetaan kuiviin vesihauteessa (vetokaapissa).
Liuoksen pinnan yli johdetaan heikko ilmavirta haihtumisen nopeuttami
seksi.

3.3.2

Saostus ja suodatus
Kuiva jäännös kohdasta 3.3.1 liuotetaan 5 ml:aan metanolia, lisätään
40 ml vettä ja 0,5 ml laimeaa suolahappoa (3.2.3) ja sekoitetaan mag
neettisekoittajalla.
Tähän liuokseen lisätään 30 ml saostusreagenssia (3.2.6) mittalasista.
Sakka laskeutuu, kun on sekoitettu jonkin aikaa. Seosta sekoitetaan kym
menen minuuttia ja annetaan sen jälkeen seistä vähintään viisi minuuttia.
Seos suodatetaan Goochin upokkaan läpi, jonka pohjalla on lasikuitu
suodatinpaperi. Suodatin pestään ensin noin 2 ml:lla jääetikkaa ja käyte
tään imua. Sitten pestään dekantterilasi, magneettisekoitussauva ja upokas
jääetikalla, jota tarvitaan noin 40—50 ml. Dekantterin laitoihin tarttunutta
sakkaa ei tarvitse siirtää kvantitatiivisesti suodattimeen, koska titrausta
varten sakka liuotetaan ja pannaan takaisin saostusastiaan, jolloin myös
jäljellä oleva sakka liukenee.
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3.3.3

Sakan liuotus
Suodatinupokkaassa oleva sakka liuotetaan lisäämällä kuumaa ammoni
umtartraattiliuosta (noin 80 °C) (3.2.8) kolme kertaa 10 ml:n erissä.
Kunkin erän annetaan olla upokkaassa muutama minuutti ennen kuin
se imetään suodattimen läpi pulloon.
Suodatinpullon sisältö kaadetaan saostuksessa käytettyyn dekantterilasiin.
Lasin laidat huuhdotaan vielä 20 ml:lla tartraattiliuosta lopun sakan liuot
tamiseksi.
Upokas, adapteri ja suodatinpullo pestään huolellisesti 150—200 ml:lla
vettä ja huuhteluvesi kaadetaan saostusastiaan.

3.3.4

Titraus
Liuosta sekoitetaan magneettisekoittajalla (3.2.16), lisätään pari tippaa
bromokresolipurppuraa (3.2.5) ja lisätään laimeaa ammoniakkiliuosta
(3.2.9), kunnes väri muuttuu violetiksi (liuos on heikosti hapan huuhto
miseen käytetyn etikkahapon jäänteistä).
Sitten lisätään 10 ml standardiasetaattipuskuria (3.2.10), elektrodit upote
taan liuokseen ja titrataan potentiometrisesti standardikarbaattiliuoksella
(3.2.11). Byretin kärjen täytyy olla upotettuna liuokseen.
Titrausnopeus ei saa olla suurempi kuin 2 ml/min.
Loppupiste on potentiaalikuvaajan kahden osan tangenttien leikkauspiste.
Joskus voidaan havaita potentiaalikuvaajan taitekohdan loivenevan; tämä
voidaan korjata puhdistamalla platinaelektrodi huolellisesti (kiillottamalla
hiomapaperilla).

3.3.5

Nollakokeet
Nollakokeet suoritetaan samalla tavalla käyttäen 5 ml metanolia ja 40 ml
vettä kohdassa 3.3.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. Nollanäytteen titra
ustuloksen olisi oltava alle 1 ml, muuten reagenssien (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10) puhtaus on epävarma (erityisesti raskasmetallien osalta) ja
ne täytyy vaihtaa. Nollamääritys täytyy ottaa huomioon tuloksia lasket
taessa.

3.3.6

”Karbaattiliuoksen” kertoimen tarkastaminen
Karbaattiliuoksen kerroin määritetään sen käyttöpäivänä. Tätä varten tit
rataan 10 ml kuparisulfaattiliuosta (3.2.12) karbaattiliuoksella sen jälkeen
kun on lisätty 100 ml vettä ja 10 ml standardiasetaattipuskuria (3.2.10).
Jos käytetty määrä on a ml, kerroin f on

f¼

10
a

ja kaikki titraustulokset kerrotaan tällä tekijällä.
3.4

Tulosten laskeminen
Kullakin ionittomalla pinta-aktiivisella aineella on oma kertoimensa, joka
riippuu sen koostumuksesta, erityisesti alkeenioksidiketjun pituudesta.
Ionittoman pinta-aktiivisen aineen konsentraatio ilmaistaan suhteessa
standardiaineeseen (nonyylifenoli, jossa on kymmenen etyleenioksidiyk
sikköä, NP 10), jonka muunnoskerroin on 0,054.
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Käyttäen tätä kerrointa näytteessä olevan pinta-aktiivisen aineen määrä
ilmoitetaan mg:na NP 10-ekvivalenttia seuraavasti:
(b – c) × f × 0,054 = mg ionitonta pinta-aktiivista ainetta ilmaistuna NP
10:nä,
jossa

b = näytteen kuluttaman ”karbaattiliuoksen” määrä (ml),
c = nollanäytteen kuluttaman ”karbaattiliuoksen” määrä (ml),
f = ”karbaattiliuoksen” kerroin.
3.5

Tulosten ilmoittaminen
Tulokset ilmoitetaan milligrammoina litrassa NP 10:tä tarkkuudella 0,1.

4.

Tutkittavien anionisten pinta-aktiivisten aineiden esikäsittely

4.1

Alustavia huomautuksia

4.1.1

Näytteiden esikäsittely
Anioniset pinta-aktiiviset aineet ja useita kemikaaleja sisältävät pesuaine
valmisteet käsitellään seuraavasti ennen kuin primäärinen biohajoavuus
määritetään varmistustestillä:

Käsittely

Tuotteet

Anioniset pinta-aktiiviset aineet

Ei mitään

Useita kemikaaleja sisältävät pesu
ainevalmisteet

Alkoholiuutto ja anionisten pintaaktiivisten aineiden erottaminen io
ninvaihdolla

Alkoholiuuton tarkoitus on poistaa kaupan olevasta tuotteesta liukene
mattomat ja epäorgaaniset ainesosat, jotka saattaisivat joissakin olosuh
teissa häiritä biohajoavuuden mittausta.
4.1.2

Ioninvaihto
Anioniset pinta-aktiiviset aineet on eristettävä ja erotettava saippuoista,
ionittomista ja kationisista pinta-aktiivisista aineista, jotta biohajoavuuden
mittaukset olisivat luotettavia.
Tämä tehdään ioninvaihdolla käyttäen makrohuokoista ioninvaihtohartsia
ja sopivia eluentteja vaiheittaista eluointia varten. Siten saippuat, anioni
set ja ionittomat pinta-aktiiviset aineet voidaan eristää yhdellä menetel
mällä.

4.1.3

Analyyttinen kontrolli
Homogenisoinnin jälkeen anionisten pinta-aktiivisten aineiden pitoisuus
synteettisessä pesuaineessa määritetään MBAS-analyysimenetelmän mu
kaisesti. Saippuapitoisuus määritetään sopivalla analyysimenetelmällä.
Tämä tuotteiden analysointi on välttämätöntä, jotta voidaan laskea tarvit
tavat ainemäärät biohajoavuuden mittausta varten.
Kvantitatiivinen uutto ei ole välttämätöntä, mutta vähintään 80 prosenttia
anionisista pinta-aktiivisista aineista pitäisi saada uutetuksi. Tavallisesti
saadaan talteen vähintään 90 prosenttia.
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4.2

Periaate
Homogeenisesta näytteestä (jauheista, kuivatuista tahnoista tai kuiviin
haihdutetuista nesteistä) tehdään etanoliuutos, joka sisältää synteettisen
pesuainenäytteen pinta-aktiiviset aineet, saippuat ja muut alkoholiliukoi
set aineosat.
Etanoliuute haihdutetaan kuiviin, haihdutusjäännös liuotetaan isopropano
li-vesiseokseen ja liuos ajetaan voimakkaasti happaman kationinvaihtajan
ja makrohuokoisen anioninvaihtajan yhdistelmän läpi lämpötilassa 50 °C.
Tämä lämpötila on välttämätön, jotta happamassa liuoksessa mahdolli
sesti olevat rasvahapot eivät saostu.
Ionittomat pinta-aktiiviset aineet jäävät ulostulevaan nesteeseen.
Saippuoiden rasvahapot erotetaan uuttamalla hiilidioksidia sisältävällä
etanolilla. Anioniset pinta-aktiiviset aineet saadaan sen jälkeen ammoni
umsuoloina eluoimalla ammoniumbikarbonaattia sisältävällä isopropano
li-vesiseoksella. Näitä ammoniumsuoloja käytetään hajoamistestissä.
Kationiset pinta-aktiiviset aineet, jotka saattaisivat häiritä biohajoavuuden
mittaamista ja analyysimenetelmää, poistetaan anioninvaihtajan yläpuo
lelle sijoitetulla kationinvaihtajalla.

4.3

Kemikaalit ja laitteet

4.3.1

Deionisoitu vesi

4.3.2

Etanoli, 95-prosenttinen (tilavuus- %) C2H5OH (sallittu denaturointiaine:
metyylietyyliketoni tai metanoli)

4.3.3

Isopropanolin ja veden seos (tilavuussuhde 50/50):
— 50 tilavuusosaa isopropanolia, CH3CHOH.CH3, ja
— 50 tilavuusosaa vettä (4.3.1)

4.3.4

Hiilidioksidilla kyllästetty etanoli (n. 0,1 % CO2): hiilidioksidia (CO2)
kuplitetaan putken kautta, jossa on sisäänrakennettu sintteri, etanoliin
(4.3.2) kymmenen minuutin ajan. Käytetään vain juuri valmistettuja
liuoksia.

4.3.5

Ammoniumbikarbonaattiliuos
(tilavuussuhde
60/40):
0,3
mol
NH4HCO31 000 ml:ssa isopropanolin ja veden liuosta, jossa on 60 tila
vuusyksikköä isopropanolia ja 40 tilavuusyksikköä vettä (4.3.1)

4.3.6

Kationinvaihtaja (KAT), voimakkaasti hapan, alkoholia kestävä (seula
mitta 50—100)

4.3.7

Anioninvaihtaja (AAT), makrohuokoinen, Merck Lewatit MP 7080 (seu
lamitta 70—150) tai vastaava

4.3.8

Suolahappo, 10 % HCl (paino- %)

4.3.9

2 000 ml:n pyöreäpohjainen pullo ja hiottu lasitulppa sekä tislauskolonni

4.3.10 Imulla toimiva 90 mm halkaisijaltaan oleva imusuodatin (kuumennusta
kestävä) suodatinpapereita varten
4.3.11 2 000 ml:n suodatinpullo
4.3.12 Ioninvaihtokolonneja, joissa on kuumennusvaippa ja hana: sisäputken
halkaisija 60 mm ja korkeus 450 mm (ks. kuva 4)
4.3.13 Vesihaude
4.3.14 Vakuumikuivausuuni
4.3.15 Termostaatti
4.3.16 Pyöröhaihduttaja
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4.4

Uutteen valmistaminen ja anionisten aktiivisten aineiden erottaminen

4.4.1

Uutteen valmistaminen
Biohajoavuuden mittaamiseen tarvitaan noin 50:tä g MBAS:ää vastaava
määrä pinta-aktiivisia aineita.
Yleensä uutettavan valmisteen määrä on vähemmän kuin 1 000 g, mutta
voi olla tarpeen uuttaa suurempikin määrä näytettä. Käytännön syistä
valmisteen määrä pitäisi useimmissa tapauksissa rajoittaa 5 000 g:aan
valmistettaessa uutteita biohajoavuuden mittaamista varten.
Kokemus on osoittanut, että on parempi tehdä useita pieniä uuttoja kuin
yksi iso. Ohjeessa ilmoitetut ioninvaihtohartsien määrät riittävät käsitte
lemään 600—700 mmol pinta-aktiivisia aineita ja saippuoita.

4.4.2

Alkoholiliukoisten ainesosien erottaminen
Lisätään 250 g analysoitavaa synteettistä pesuainetta 1 250 ml:aan eta
nolia, seos kuumennetaan kiehumispisteeseen ja refluksoidaan tunnin
ajan sekoittaen. Kuuma alkoholiliuos suodatetaan nopeasti lämpötilaan
50 °C kuumennetun suurihuokoisen imusuodattimen läpi. Pullo ja sup
pilo huuhdotaan noin 200 ml:lla kuumaa etanolia. Suodos ja huuhteluli
uos kerätään suodatinpulloon.
Jos analysoidaan tahnoja tai nestemäisiä valmisteita, on varmistettava,
ettei näytteessä ole enempää kuin 55 g anionisia pinta-aktiivisia aineita
eikä enempää kuin 35 g saippuoita. Näyte punnitaan ja haihdutetaan
kuiviin. Jäännös liuotetaan 2 000 ml:aan etanolia ja jatketaan kuten edellä
esitetään.
Jos kyseessä on hyvin kevyt jauhe (tiheys < 300 g/l), suositellaan eta
nolin suhteellista osuutta nostettavaksi arvoon 20:1. Etanolisuodos haih
dutetaan täysin kuiviin, mieluiten pyöröhaihduttajalla. Käsittely toiste
taan, jos uutetta tarvitaan enemmän. Jäännös liuotetaan 5 000 ml:aan
isopropanolin ja veden seosta.

4.4.3

Ioninvaihtokolonnien valmistelu
KATIONINVAIHTOKOLONNI
Pannaan 3 000 ml:n dekantterilasiin 600 ml kationinvaihtohartsia (4.3.6)
ja lisätään päälle 2 000 ml suolahappoa (4.3.8). Annetaan seistä vähin
tään kaksi tuntia ja sekoitetaan muutamia kertoja.
Happo dekantoidaan ja hartsi kaadetaan kolonniin (4.3.12) deionisoidun
veden kanssa. Kolonnissa pitää olla lasivillatuppo.
Kolonnia pestään deionisoidulla vedellä 10—30 ml/min, kunnes eluaa
tissa ei ole kloridia.
Kolonnin läpi ajetaan 2 000 ml isopropanolin ja veden seosta (4.3.3)
10—30 ml/min. Ioninvaihtokolonni on sen jälkeen valmis käytettäväksi.
ANIONINVAIHTOKOLONNI
Pannaan 3 000 ml:n dekantterilasiin 600 ml anioninvaihtohartsia (4.3.7)
ja lisätään päälle 2 000 ml deionisoitua vettä.
Hartsin annetaan turvota vähintään kaksi tuntia.
Hartsi kaadetaan kolonniin deionisoidun veden kanssa. Kolonnissa pitää
olla lasivillatuppo.
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Kolonnia pestään 0,3 M ammoniumbikarbonaattiliuoksella (4.3.5), kun
nes siinä ei ole kloridia. Tähän tarvitaan noin 5 000 ml liuosta. Pestään
jälleen 2 000 ml:lla deionisoitua vettä. Kolonnin läpi ajetaan 2 000 ml
isopropanolin ja veden seosta (4.3.3) 10—30 ml/min. Ioninvaihtokolonni
on tämän jälkeen OH-muodossa ja valmis käytettäväksi.
4.4.4

Ioninvaihto
Ioninvaihtokolonnit liitetään toisiinsa siten, että kationinvaihtokolonni on
anioninvaihtokolonnin yläpuolella.
Kolonnit kuumennetaan lämpötilaan 50 °C termostaattia käyttäen.
Kuumennetaan 5 000 ml kohdassa 4.4.2 saatua liuosta lämpötilaan 60 °C
ja ajetaan liuos ioninvaihtajayhdistelmän läpi nopeudella 20 ml/min. Ko
lonnit pestään 1 000 ml:lla kuumaa isopropanolin ja veden seosta (4.3.3).
Anionisten pinta-aktiivisten aineiden (MBAS) talteen ottamiseksi irrote
taan KAT-kolonni. Saippuoiden rasvahapot eluoidaan KAT-kolonnista
5 000 ml:lla etanoli-CO2-liuosta, jonka lämpötila on 50 °C (4.3.4). Elu
aatti heitetään pois.
Tämän jälkeen MBAS eluoidaan AAT-kolonnista 5 000 ml:lla ammoni
umbikarbonaattiliuosta (4.3.5). Eluaatti haihdutetaan kuiviin kiehuvassa
vesihauteessa tai pyöröhaihduttajassa.
Jäännöksessä on MBAS-aineet (ammoniumsuolana) sekä mahdollisesti
muita anioneja kuin pinta-aktiivisia aineita, jotka eivät haittaa biohajoa
vuuden mittaamista. Jäännökseen lisätään deionisoitua vettä tunnettuun
tilavuuteen asti, ja siitä otetusta näytteestä määritetään MBAS-pitoisuus.
Liuosta käytetään synteettisten anionisten pesuaineiden standardiliu
oksena biohajoavuuden mittauksessa. Liuos on säilytettävä alle 5 °C:n
lämpötilassa.

4.4.5

Ioninvaihtohartsien regenerointi
Kationinvaihtaja heitetään käytön jälkeen pois.
Anioninvaihtohartsi regeneroidaan ajamalla kolonnista läpi lisää ammo
niumbikarbonaattiliuosta (4.3.5) noin 10 ml/min, kunnes eluaatissa ei ole
enää anionisia pinta-aktiivisia aineita (metyleenisinikoe).
Tämän jälkeen anioninvaihtaja pestään ajamalla kolonnista läpi 2 000 ml
isopropanolin ja veden seosta (4.3.3). Anioninvaihtaja on jälleen käyttö
valmis.

5.

Testattavien ionittomien pinta-aktiivisten aineiden esikäsittely

5.1

Alustavia huomautuksia

5.1.1

Näytteiden esikäsittely
Ionittomat pinta-aktiiviset aineet ja useista kemikaaleista koostuvat pesu
aineet käsitellään seuraavasti ennen kuin primäärinen biohajoavuus mää
ritetään varmistustestillä:

Tuotteet

Käsittely

Ionittomat pinta-aktiiviset aineet

Ei mitään

Useita kemikaaleja sisältävät pesu
ainevalmisteet

Alkoholiuutto ja ionittomien pintaaktiivisten aineiden eristäminen io
ninvaihdolla
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Alkoholiuuton tarkoitus on poistaa kaupan olevasta tuotteesta liukene
mattomat ja epäorgaaniset ainesosat, jotka saattaisivat joissakin olosuh
teissa häiritä biohajoavuuden mittausta.
5.1.2

Ioninvaihto
Ionittomat pinta-aktiiviset aineet on eristettävä ja erotettava saippuoista,
anionisista ja kationisista pinta-aktiivisista aineista, jotta biohajoavuuden
mittaukset olisivat luotettavia.
Tämä tehdään ioninvaihdolla käyttäen makrohuokoista ioninvaihtohartsia
ja sopivia eluentteja vaiheittaista eluointia varten. Siten saippuat, anioni
set ja ionittomat pinta-aktiiviset aineet voidaan erottaa yhdellä menetel
mällä.

5.1.3

Analyyttinen kontrolli
Homogenisoinnin jälkeen anionisten ja ionittomien pinta-aktiivisten ai
neiden pitoisuus pesuaineessa määritetään MBAS- ja BiAS-analyysime
netelmän mukaisesti. Saippuapitoisuus määritetään sopivalla analyysime
netelmällä.
Tämä tuotteiden analysointi on välttämätöntä, jotta voidaan laskea tarvit
tavat ainemäärät biohajoavuuden mittausta varten.
Kvantitatiivinen uutto ei ole välttämätöntä; kuitenkin vähintään 80 pro
senttia ionittomista pinta-aktiivisista aineista pitäisi saada uutetuksi. Ta
vallisesti saadaan talteen vähintään 90 prosenttia.

5.2

Periaate
Homogeenisesta näytteestä (jauheista, kuivatuista tahnoista tai kuiviin
haihdutetuista nesteistä) tehdään etanoliuutos, joka sisältää pesuainenäyt
teen pinta-aktiiviset aineet, saippuat ja muut alkoholiliukoiset ainesosat.
Etanoliuute haihdutetaan kuiviin, liuotetaan isopropanoli-vesiseokseen ja
liuos ajetaan voimakkaasti happaman kationinvaihtajan ja makrohuokoi
sen anioninvaihtajan yhdistelmän läpi lämpötilassa 50 °C. Tämä lämpö
tila on välttämätön, jotta happamassa liuoksessa mahdollisesti olevat ras
vahapot eivät saostuisi. Ionittomat pinta-aktiiviset aineet saadaan kolon
nista tulevasta nesteestä talteen haihduttamalla.
Kationiset pinta-aktiiviset aineet, jotka saattaisivat häiritä biohajoavuuden
mittaamista ja analyysimenetelmää, poistetaan anioninvaihtajan yläpuo
lelle sijoitetulla kationinvaihtajalla.

5.3

Kemikaalit ja laitteet

5.3.1

Deionisoitu vesi

5.3.2

Etanoli, 95-prosenttinen (tilavuus- %) C2H5OH (sallittu denaturointiaine:
metyylietyyliketoni tai metanoli)

5.3.3

Isopropanolin ja veden seos (tilavuussuhde 50/50):
— 50 tilavuusosaa isopropanolia, CH3CHOH.CH3, ja
— 50 tilavuusosaa vettä (5,3.1)

5.3.4

Ammoniumbikarbonaattiliuos (tilavuussuhde 60/40):
0,3 mol NH4HCO31 000 ml:ssa isopropanolin ja veden liuosta, jossa on
60 tilavuusyksikköä isopropanolia ja 40 tilavuusyksikköä vettä (5,3.1)

5.3.5

Kationinvaihtaja (KAT), voimakkaasti hapan, alkoholia kestävä (seula
mitta 50—100)

5.3.6

Anioninvaihtaja (AAT), makrohuokoinen, Merck Lewatit MP 7080 (seu
lamitta 70—150) tai vastaava

5.3.7

Suolahappo, 10 % HCl (paino- %)
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5.3.8

2 000 ml:n pyöreäpohjainen pullo ja hiottu lasitulppa sekä tislauskolonni

5.3.9

Imulla toimiva 90 mm halkaisijaltaan oleva imusuodatin (kuumennusta
kestävä) suodatinpapereita varten

5.3.10 2 000 ml:n suodatinpullo
5.3.11 Ioninvaihtokolonneja, joissa on kuumennusvaippa ja hana: sisäputken
halkaisija 60 mm ja korkeus 450 mm (ks. kuva 4)
5.3.12 Vesihaude
5.3.13 Vakuumikuivausuuni
5.3.14 Termostaatti
5.3.15 Pyöröhaihduttaja
5.4

Uutteen valmistus ja ionittomien aktiivisten aineiden erotus

5.4.1

Uutteen valmistaminen
Biohajoavuuden mittaamiseen tarvitaan noin 25 g BiAS:ää vastaava
määrä pinta-aktiivista ainetta.
Käytettävän tuotteen määrä pitäisi rajoittaa korkeintaan 2 000 g:aan val
mistettaessa uutteita hajoamiskokeita varten. Siksi voi olla tarpeen tehdä
uutto kahdesti tai useammin, jotta saadaan tarpeeksi ainetta hajoamisko
keisiin.
Kokemus on osoittanut, että on parempi tehdä useita pieniä uuttoja kuin
yksi iso.

5.4.2

Alkoholiliukoisten ainesosien erottaminen
Lisätään 250 g analysoitavaa synteettistä pesuainetta 1 250 ml:aan eta
nolia, seos kuumennetaan kiehumispisteeseen ja refluksoidaan tunti se
koittaen. Kuuma alkoholiliuos suodatetaan nopeasti lämpötilaan 50 °C
kuumennetun suurihuokoisen imusuodattimen läpi. Pullo ja suppilo huuh
dotaan noin 200 ml:lla kuumaa etanolia. Suodos ja huuhteluliuos kerä
tään suodatinpulloon.
Jos analysoidaan tahnoja tai nestemäisiä valmisteita, on varmistettava,
ettei näytteessä ole enempää kuin 25 g anionisia pinta-aktiivisia aineita
eikä enempää kuin 35 g saippuoita. Näyte punnitaan ja haihdutetaan
kuiviin. Jäännös liuotetaan 500 ml:aan etanolia ja jatketaan kuten edellä
esitetään. Jos kyseessä on hyvin kevyt jauhe (tiheys < 300 g/l), suositel
laan etanolin suhteellista osuutta nostettavaksi arvoon 20:1.
Etanolisuodos haihdutetaan täysin kuiviin, mieluiten pyöröhaihduttajalla.
Käsittely toistetaan, jos uutetta tarvitaan enemmän. Jäännös liuotetaan
5 000 ml:aan isopropanolin ja veden seosta.

5.4.3

Ioninvaihtokolonnien valmistelu
KATIONINVAIHTOKOLONNI
Pannaan 3 000 ml:n dekantterilasiin 600 ml kationinvaihtohartsia (5.3.5)
ja lisätään päälle 2 000 ml suolahappoa (5.3.7). Annetaan seistä vähin
tään kaksi tuntia ja sekoitetaan muutamia kertoja.
Happo dekantoidaan ja hartsi kaadetaan kolonniin (5.3.11) deionisoidun
veden kanssa. Kolonnissa pitää olla lasivillatuppo. Kolonnia pestään
deionisoidulla vedellä 10—30 ml/min, kunnes eluaatissa ei ole kloridia.

2004R0648 — FI — 19.04.2012 — 006.001 — 49
▼B
Kolonnin läpi ajetaan 2 000 ml isopropanolin ja veden seosta (5.3.3)
10—30 ml/min. Ioninvaihtokolonni on sen jälkeen valmis käytettäväksi.
ANIONINVAIHTOKOLONNI
Dekantterilasiin pannaan 600 ml anioninvaihtohartsia (5.3.6) ja lisätään
päälle 2 000 ml deionisoitua vettä. Hartsin annetaan turvota vähintään
kaksi tuntia. Hartsi kaadetaan kolonniin deionisoidun veden kanssa. Ko
lonnissa pitää olla lasivillatuppo.
Kolonnia pestään 0,3 M ammoniumbikarbonaattiliuoksella (5.3.4), kun
nes siinä ei ole kloridia. Tähän tarvitaan noin 5 000 ml liuosta. Pestään
jälleen 2 000 ml:lla deionisoitua vettä.
Kolonnin läpi ajetaan 2 000 ml isopropanolin ja veden seosta (5.3.3)
nopeudella 10—30 ml/min. Ioninvaihtokolonni on tämän jälkeen OHmuodossa ja valmis käytettäväksi.
5.4.4

Ioninvaihto
Ioninvaihtokolonnit liitetään toisiinsa siten, että kationinvaihtokolonni on
anioninvaihtokolonnin yläpuolella. Kolonnit kuumennetaan lämpötilaan
50 °C termostaattia käyttäen. Kuumennetaan 5 000 ml kohdassa 5.4.2
saatua liuosta lämpötilaan 60 °C ja ajetaan liuos ioninvaihtajayhdistelmän
läpi nopeudella 20 ml/min. Kolonnit pestään 1 000 ml:lla kuumaa isop
ropanolin ja veden seosta (5.3.3).
Ionittomien pinta-aktiivisten aineiden talteen saamiseksi suodos ja huuh
telunesteet kerätään talteen ja haihdutetaan kuiviin mieluiten pyöröhaih
duttajalla. BiAS on jäännöksessä. Jäännökseen lisätään deionisoitua vettä
tunnettuun tilavuuteen asti ja siitä otetusta näytteestä määritetään BiASpitoisuus. Liuosta käytetään synteettisten ionittomien pinta-aktiivisten ai
neiden standardiliuoksena hajoamiskokeessa. Liuos on säilytettävä alle
5 °C:n lämpötilassa.

5.4.5

Ioninvaihtohartsien regenerointi
Kationinvaihtaja heitetään käytön jälkeen pois.
Anioninvaihtohartsi regeneroidaan ajamalla kolonnista läpi noin
5 000—6 000 ml ammoniumbikarbonaattiliuosta (5.3.4) virtausnopeu
della noin 10 ml/min, kunnes eluaatissa ei ole enää anionisia pinta-aktii
visia aineita (metyleenisinikoe). Tämän jälkeen anioninvaihtaja pestään
ajamalla kolonnista läpi 2 000 ml isopropanolin ja veden seosta (5.3.3).
Anioninvaihtaja on jälleen käyttövalmis.
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Kuva 1
Aktiivilietelaitos: yleiskuva

A.

Varastoastia

B.

Annostelulaite

C.

Ilmastusastia (vetoisuus kolme litraa)

D.

Saostusastia

E.

Ilmapumppu

F.

Kokoamisastia

G.

Sintteri-ilmastin

H.

Ilmanvirtausmittari

I.

Ilma
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Kuva 2
Aktiivilietelaitos: yksityiskohta
(mitat millimetreinä)

A.

Nesteen pinta

B.

Kovaa PVC:tä

C.

Lasia tai vedenkestävää muovia (kovaa PVC:tä)
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Kuva 3
Biohajoavuuden laskeminen — varmistustesti

A.

Sisäänajokausi

B.

Laskennassa käytetty aika (kaksikymmentäyksi vuoro
kautta)

C.

Helposti hajoava pinta-aktiivinen aine

D.

Pinta-aktiivinen aine, joka ei ole helposti hajoava

E.

Biohajoavuus ( %)

F.

Aika (päivää)
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Kuva 4
Kuumennettava ioninvaihtokolonni
(mitat millimetreinä)
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Kuva 5
Kaasuvirtauslaite
(mitat millimetreinä)

