
Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23
«Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide,
lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras
turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise
kord ning loa taotluse ja loa vormid»
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HOONETE JA NENDE VIIMISTLUSDETAILIDE PINNAKATTEVAHENDITENA KASUTATAVA KEMIKAALI ERANDKORRAS TURUSTAMISE JA KASUTAMISE LUBA

Loa registreerimisnumber ja kuupäev  

Loa taotluse registreerimisnumber ja
kuupäev

 

Loa andja  

Postiaadress  

Loa omaja nimi, registrikood või isikukood  

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on
asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber  

Faksi number  

e-posti aadress  

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber  

Kemikaaliga teostatav toiming Turustamine Kasutamine

 
.....................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

 
.....................................

(kemikaali alaliigi jrk nr)

Kemikaali alaliik Tüüp (WB – veepõhine;
SB – lahustipõhine)

Kemikaali lubatud kogus
kilogrammides

Kasutamisvalmis toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de)
sisaldus, grammides liitri kohta

Jrk
nr

Nimetus LOÜ-de sisalduse
piirväärtus

LOÜ-de maksimaalne lubatud
sisaldus

 1. Siseseinte ja lagede matid
pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°)

WB    

SB    

 2. Siseseinte ja lagede läikivad
pinnakattevahendid (läige > 25@60°)

WB    

SB    

 3. Mineraalaluspinnaga välisseina
pinnakattevahendid

WB    

SB    

 4. Puidust, metallist või plastmassist
fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide
värvid

WB    

SB    

 5. Välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja
puidupeitsid

WB    

SB    

 6. Minimaalselt katvad puidupeitsid WB    

SB    

 7. Kruntvärvid WB    

SB    

 8. Siduvad kruntvärvid WB    

SB    

 9. Ühekomponentsed pinnakattevahendid WB    

SB    

10. Kahekomponentsed
pinnakattevahendid

WB    

SB    

WB    

https://testert.rik.ee/akt/13126723


11. Mitmevärvilised pinnakattevahendid

SB    

12. Dekoratiivsed pinnakattevahendid WB    

SB    

Hoone või vanasõiduki omaniku nimi  

Asu- või elukoht ja postiaadress, kui see on
asu- või elukohast erinev

 

Telefoninumber  

Faksi number  

e-posti aadress  

Kontaktisiku nimi ja telefoninumber  

Kemikaali kasutamiskoha aadress  

Loa kehtivusaeg  
.........................................
(pp-kk-aa kuni pp-kk-aa)

Vaidlustamine Käesolevat kemikaaliluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide
haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

Loa väljastamise kuupäev  

Loa andja nimi, amet ja allkiri  
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