
 

 

  

 

BESÖKSADRESS - POSTADRESS - TELEFON - WEBB 
Storgatan 19 - Box 5501 - +46 8 783 82 40 - www.sveff.se 
Stockholm - SE-114 85 Stockholm - - - - 

 

 
 
BRANSCHREKOMMENDATION 
 

 

Information om avgränsningen mellan biocidprodukt och kemiska produkter, t.ex. trä- och 
grundoljor, färg, lack, fog, lim och rengöringsprodukter 
 
Avser sektion:  Målerisektionen, Industrisektionen, Limsektionen 
Gäller fr.o.m.:  2018-06-18 
Första versionen:  2010-09-29 

 
Kemiska produkters klassning som biocidprodukt eller inte beror på både innehåll i produkten och 
marknadsföringspåståenden som görs för produkten. Sveffs hållning redovisas nedan, det är dock alltid 
leverantören av produkten som ansvarar för och avgör om produkten är en biocidprodukt eller inte och i så 
fall vilken produkttyp som är lämplig. 
 

Produkten innehåller en aktiv substans registrerad i PT 6 
Produkter som innehåller konserveringsmedel är generellt att betrakta som behandlade varor enligt 
Biocidförordningen. Det är viktigt att beakta de marknadsföringspåståenden som görs så att man inte anger 
att produkten har en biocidverkan på annan yta eller material. Konserveringsmedlet är endast till för att 
konservera produkten under lagring i burken.  
 
Exempel på marknadsföringspåståenden som inte ger klassning som biocidprodukt: 

a. ”innehåller konserveringsmedel” 
b. ”innehåller ett ämne för att motverka nedbrytning” 
c. ”innehåller biocider”1 

 

Produkten innehåller en aktiv substans registrerad i PT 7 men inte i PT8 eller PT10 
Om produkten innehåller aktiv substans registrerad för PT 7 blir produkten inte klassad som en 
biocidprodukt. Att ange att produkten innehåller filmkonserverande substanser är inte att likställa med att 
produkten har biocidal verkan på något annat material. 
 
Det är Sveffs tolkning att färg, lim, och andra kemiska produkter kan innehålla en aktiv substans i PT 7 utan 
att produkten blir klassad som PT 7. Det finns inga registrerade PT 7-produkter, men däremot finns aktiva 
substanser registrerade för PT 7, ibland som en mix av flera aktiva substanser.  Aktiva substanser inom PT 7 
är att likställa med aktiva substanser inom PT 6 eftersom de båda avser konserveringsmedel. Aktiva 
substanser i PT 6 konserverar en kemisk produkt i burkförpackningen och aktiva substanser i PT 7 
konserverar en utmålad färgfilm eller fog.  
 

                                                           
1 Biocidförordningen anger att vissa aktiva substanser och deras funktion ska anges i märkningen av behandlade varor, 

t.ex. när en färg eller ett lim innehåller ett konserveringsmedel.  
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Exempel på marknadsföringspåståenden som inte ger klassning som biocidprodukt: 
a. ”innehåller filmkonserverande substanser mot alger och mögel” 
b. ”hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen” 
c. ”minskar risken för mögel i den applicerade fogen” 
d. ”behandlad för att minska risken för alg- eller mögelangrepp på fogen/färgfilmen/ytbehandlingen” 

 
 

Produkten innehåller en aktiv substans registrerad i både PT 7 och PT 8 
Om produkten innehåller aktiv substans registrerad för både PT 7 och PT 8 beror produktens klassning på 
marknadsföringspåståenden som görs och halt av den aktiva substansen. Marknadsföringspåståenden avgör 
klassificeringen i första hand, halten aktiv substans har sekundär inverkan på klassificeringen.  
 
Leverantören av den aktiva substansen kan ofta ange olika halter för registrering i PT 7 och PT 8. Det bör 
vara vägledande att om produkten innehåller en halt som omfattas i PT 7-registreringen enligt leverantören 
bör produkten inte klassas som biocidprodukt såvida man inte gör marknadsföringspåståenden för PT 8.  
 
Exempel på marknadsföringspåståenden som gör att produkten klassas som PT 8:  

a. ”skyddar trämaterialet mot svamp och röta” 
b. ”skyddar mot insekter i träet” 

 
Exempel på marknadsföringspåståenden som inte ger klassning som biocidprodukt: 

a. ”innehåller filmkonserverande substanser mot alger och mögel” 
b. ”bildar vattenavvisande yta” 
c. ”skyddar mot naturligt åldrande (vatten, fukt, solljus, UV-strålning)” 

 
Exempel på marknadsföringspåståenden som är otydliga, och som avråds starkt ifrån: 

a. ”skyddar mot mögel och vatteninträngning i trä” 
b. ”förhindrar/stoppar/begränsar angrepp” 

 
Man behöver inte utföra standardiserade effektivitetstester för att bevisa att produkten inte tillhör PT 8. 
Kriterier som inte är relevanta för avgörande om produkten är en PT 7 eller 8 är: filmtjocklek, pigment- och 
bindemedelskoncentration, opacitet, glans, genomtränglighet etc.  
 

Produkten innehåller en aktiv substans registrerad i PT 8 
Om produkten innehåller aktiv substans endast registrerad för PT 8 blir produkten också klassad som en 
biocidprodukt i PT 8. Innehållet av PT 8-substans gör att avsikten med produkten är definierad, dvs. att 
skydda det underliggande materialet. Alla PT 8-produkter måste uppfylla vissa standardiserade 
effektivitetstester och kräver godkännande som Biocidprodukt. 
En produkt kan innehålla flera PT 6, PT 7 och PT 8 aktiva substanser samtidigt. Så länge som det finns minst 
en aktiv substans registrerad som enbart PT 8 anses produkten vara en biocidprodukt i PT 8. 
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Rengöringsprodukter som skyddar ytor mot påväxt, PT 2 och PT 10 
Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt av till exempel mögel och alger på trä, sten, betong, 
tegel och murbruk är biocidprodukter. Det gäller både produkter som ger en kvarvarande långtidseffekt och 
produkter som ger en kortvarig effekt.  

Medel med långtidseffekt 

Medel som anses ge en långtidseffekt mot påväxt är sådana som också verkar förebyggande mot till 
exempel träförstörande svampar, missfärgande svampar och mögel. Medel med långtidseffekt mot påväxt 
tillhör produkttyp 8 (träskyddsmedel) och/eller produkttyp 10 (konserveringsmedel för byggnadsmaterial 
förutom trä) beroende på vilket material som ska behandlas. 

Medel med kortvarig effekt 

Medel mot påväxt på ytor som ger kortvarig effekt tillhör produkttyp 2. Tidigare har medel mot påväxt som 
tillhör denna produkttyp varit undantagna kravet på godkännande i Sverige i enlighet med gällande 
övergångsbestämmelser. Men när de aktiva substanserna blir godkända på EU-nivå inträder krav på 
godkännande. T.ex. är natriumhypoklorit, CAS-nr 7681-52-9, godkänd som aktiv substans från 1/1 2019. Det 
innebär att man måste söka godkännande för en produkt i PT 2 som baseras på detta senast den 1/1 2019.  
 
 

 

 
Definitioner i detta sammanhang: 
Grundolja Grundolja är gjord för att ytterligare skikt ska tillkomma ovanpå produkten. 

Dess funktion är till för att skydda underliggande material om toppskiktet får 
en skada, eller för att utgöra ett tillfälligt skydd innan ytan färdigmålas. 

 
Träolja Träolja är gjord för att verka separat utan ytterligare skikt för att skydda 

underliggande material. 
 
Träskyddsprodukt En träskyddsprodukt är en produkt med stark verkan av aktiv substans i PT 8. 
 
PT 2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på 

människor eller djur. 
PT 6 Konserveringsmedel för produkter under lagring 
PT 7  Konserveringsmedel för ytbeläggningar 
PT 8  Träskyddsmedel  
PT 10  Konserveringsmedel för byggnadsmaterial 
 

 

 


