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Definitioner i detta sammanhang: 

Grundolja Grundolja är gjord för att ytterligare skikt ska tillkomma ovan på 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 träolja med stark verkan av aktiv substans i PT 8. 

 

PT 7  Produkttyp 7 i biociddirektivet: Konserveringsmedel för ytbeläggningar 

 

PT 8  Produkttyp 8 i biociddirektivet: Träskyddsmedel 

 

 

Grund- och träoljors 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 8 
Om oljan 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 från 
Kemikalieinspektionen. 
En olja kan innehålla flera PT 7 och PT 8 aktiva substanser samtidigt. Så länge som det 
finns minst en aktiv substans registrerad som enbart PT 8 blir produkten klassad som en 
biocidprodukt i PT 8. 
 
Produkten innehåller en aktiv substans registrerad i både PT 7 och PT 8 
Om oljan innehåller aktiv substans registrerad för både PT 8 och PT 7 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 oljan 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)” 

 
Man behöver inte utföra standardiserade effektivitetstester för att bevisa att produkten inte 
tillhör PT 8. 
 
Produkten innehåller en aktiv substans registrerad i PT 7 
Om oljan 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 kemiska produkter kan innehålla en aktiv substans i PT 7 utan att 
produkten blir klassad som PT 7 eftersom den produkttypen endast avser aktiva 
substanser som har filmkonserverande egenskaper. Aktiva substanser inom PT 7 är att 
likställa med aktiva substanser inom PT 6 som avser konserveringsmedel för 
burkförpackade produkter. Båda dessa produkttyper avser endast aktiva substanser som 
råvaror. 
 
Icke relevanta kriterier 
Kriterier som inte är relevanta för avgörande om produkten är en PT 7 eller 8 är: 
filmtjocklek, pigment- och bindemedelskoncentration, opacitet, glans, genomtränglighet 
etc.  
 
Övrigt 

Aktiva substanser håller på att utvärderas inom EU och kommer att sättas upp på 
Biociddirektivets listor allteftersom. När de aktiva substanserna har satts upp på 
Biociddirektivets godkännandelistor har man 2 år på sig att söka om godkännande för sin 
biocidprodukt (observera att träolja med enbart PT 7 substans inte är en biocidprodukt och 
därmed inte kommer att behöva godkännande i framtiden heller). Fram till att detta sker 
gäller nationell lagstiftning för biocidprodukter.  
 


