
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/18/WE z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8 z dnia 13 stycznia 2010 r.) 

Strona 37, kryterium 2.2 lit. b): 

zamiast: „b) Substancje chemiczne sklasyfikowane przez producenta/dostawcę chemicznego jako szkodliwe dla 
środowiska zgodnie ze wspólnotowym systemem klasyfikacji (28. zmiana dyrektywy 67/548/EWG) 
spełniają dwa następujące warunki: 

— Substancje chemiczne sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako szkodliwe dla środo
wiska nie mogą być dodawane do substancji i preparatów do obróbki powierzchni. 

Jednakże produkty mogą zawierać do 5 % lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z defi
nicją zawartą w dyrektywie 1999/13/WE ( 2 ) (lotne związki organiczne oznaczają wszelkie związki 
organiczne charakteryzujące się w temperaturze 293,15 K ciśnieniem pary rzędu 0,01 kPa lub 
wyższym lub wykazujące podobną lotność w określonych warunkach użytkowania). Jeżeli produkt 
wymaga rozcieńczenia, zawartość rozcieńczonego produktu nie może przekroczyć wspomnianej 
wartości progowej. 

— Stosowana ilość (mokra farba/lakier) substancji szkodliwych nie przekracza 14 g/m 2 powierzchni, 
a stosowana ilość (mokra farba/lakier) lotnych substancji organicznych nie przekracza 35 g/m 2 

powierzchni. 

O c e n a i w e r y f i k a c j a: Wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z tym kryterium wraz 
z dokumentami potwierdzającymi tę deklarację, w tym: 

— pełną recepturę wraz z określeniem ilości i numerami CAS dla substancji składowych, 

— metodę badania oraz wyniki badań dla wszystkich substancji obecnych w produkcie, zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG, 

— deklarację, że wszystkie substancje składowe zostały ujawnione, 

— liczbę powłok i ilość stosowaną na powłokę na metr kwadratowy powierzchni. 

W celu obliczenia zużycia produktu do obróbki powierzchni oraz zastosowanej ilości stosuje się 
następujące standardowe stopnie wydajności: Aparat natryskowy bez recyklingu 50 %, aparat natry
skowy z recyklingiem 70 %, natrysk elektrostatyczny 65 %, natrysk, dzwon/dysk 80 %, powlekanie za 
pomocą walców 95 %, powlekanie przez obciąganie 95 %, powlekanie próżniowe 95 %, przez zanu
rzenie 95 %, przez płukanie 95 %.”, 

powinno być: „b) Substancje chemiczne sklasyfikowane przez producenta/dostawcę chemicznego jako szkodliwe dla 
środowiska zgodnie ze wspólnotowym systemem klasyfikacji (28. zmiana dyrektywy 67/548/EWG) 
spełniają jeden z dwóch następujących warunków: 

— substancje chemiczne sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako szkodliwe dla środo
wiska nie mogą być dodawane do substancji i preparatów do obróbki powierzchni. 

Jednakże produkty mogą zawierać do 5 % lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z defi
nicją zawartą w dyrektywie 1999/13/WE ( 2 ) (lotne związki organiczne oznaczają wszelkie związki 
organiczne charakteryzujące się w temperaturze 293,15 K ciśnieniem pary rzędu 0,01 kPa lub 
wyższym lub wykazujące podobną lotność w określonych warunkach użytkowania). Jeżeli produkt 
wymaga rozcieńczenia, zawartość rozcieńczonego produktu nie może przekroczyć wspomnianej 
wartości progowej, 

— stosowana ilość (mokra farba/lakier) substancji szkodliwych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE nie 
przekracza 14 g/m 2 powierzchni, a stosowana ilość (mokra farba/lakier) lotnych substancji orga
nicznych nie przekracza 35 g/m 2 powierzchni.
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O c e n a i w e r y f i k a c j a: Wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z tym kryterium wraz 
z dokumentami potwierdzającymi tę deklarację, w tym: 

— pełną recepturę wraz z określeniem ilości i numerami CAS dla substancji składowych, 

— metodę badania oraz wyniki badań dla wszystkich substancji obecnych w produkcie, zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG, 

— deklarację, że wszystkie substancje składowe zostały ujawnione, 

— liczbę powłok i ilość stosowaną na powłokę na metr kwadratowy powierzchni. 

Metoda nanoszenia: 

W celu obliczenia zużycia produktu do obróbki powierzchni oraz zastosowanej ilości stosuje się 
następujące standardowe stopnie wydajności: aparat natryskowy bez recyklingu 50 %, aparat natry
skowy z recyklingiem 70 %, natrysk elektrostatyczny 65 %, dzwon/tarcza natryskowa 80 %, powle
kanie za pomocą walców 95 %, powlekanie przez obciąganie 95 %, powlekanie próżniowe 95 %, 
przez zanurzenie 95 %, przez płukanie 95 %.”.
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