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TEKSTIILKIUDUDE NIMETUSED

Nr Kiu nimetus Kiu kirjeldus

1 Lambavill1 Lamba (Ovis aries) või lambatalle villaku villast saadav kiud

2 Teiste loomade vill (looma liigile
osutamisega): alpaka, laama, kaamel,
kašmiir, mohäär, angoora, vikunja, jakk,
guanako, kašgoora, kobras, saarmas, millele
järgneb või ei järgne nimetus  «-vill» või «-
karv»1

Järgmiste loomade karv: alpaka, laama, kaamel, kašmiirkits, angoorakits, angooraküülik,
vikunja, jakk, guanako, kašgoorakits (kašmiirkitse ja angoorakitse ristand), kobras, saarmas

3 Loomakarvad või hobusejõhv, kas looma
liigile osutamisega või osutamiseta (nt
veisekarvad, kitsekarvad, hobusejõhv)

Mitmesuguste jaotistes 1 ja 2 nimetamata loomade karv

4 Siid Üksnes siidi eritavatelt putukatelt saadav kiud

5 Puuvill Puuvillataime (Gossypium) seemnekupardelt saadav kiud

6 Kapok Kapokipuu (Ceiba pentandra) viljakupra siseküljelt saadav kiud

7 Lina Linataime (Linum usitatissimum) niinest saadav kiud

8 Harilik kanep Kanepi (Cannabis sativa) niinest saadav kiud

9 Džuut Corchorus olitorius ja Corchorus capsularis niinest saadav kiud. Käesoleva määruse
kohaldamisel võrdsustatakse džuudiga järgmistest taimedest saadavad niinekiud: Hibiscus
cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10 Manillakanep (abaka) Musa textilis’e tupplehtedest saadav kiud

11 Halfa Stipa tenacissima lehtedest saadav kiud

12 Kookoskiud Cocos nucifera pähklitelt saadav kiud

13 Genista Cytisus scoparius ja/või Spartium Junceum niinest saadav kiud

14 Ramjee Boehmeria nivea ja Boehmeria tenacissima niinest saadav kiud

15 Sisal Agave sisalana lehtedest saadav kiud

16 Sunn Crotalaria juncea niinest saadav kiud

17 Henequen (heneken) Agave Fourcroydes niinest saadav kiud

18 Maguey (kantal) Agave Cantala niinest saadav kiud

19 Atsetaat Tselluloos-atsetaatkiud, milles vähemalt 74%, kuid alla 92% hüdroksüülrühmadest on
atsetüülitud

20 Alginaat Algiinhappe metalle sisaldavatest sooladest saadav kiud

21 Vaskammoniaak Vaskammoniaakmenetlusel saadav regenereeritud tsellulooskiud

22 Modaal Regenereeritud tsellulooskiud, mis on saadud modifitseeritud viskoosmenetlusel ja on suure
katkemistugevuse ja kõrge märgmooduliga. Katkemistugevus (BC) konditsioneeritud olekus ja
vajalik koormus (BM) märjas olekus kiu pikendamiseks 5% võrra on järgmine:
B C (CN) ≥ 1,3 T + 2T
B M (CN) ≥ 0,5 T,
kus T on keskmine joontihedus detsiteksides

23 Valkkiud Looduslikest valkainetest kemikaalide abil regenereerimise ja stabiliseerimisega saadav kiud

24 Triatsetaat Tselluloos-atsetaatkiud, milles vähemalt 92% hüdroksüülrühmadest on atsetüülitud

25 Viskoos Regenereeritud tsellulooskiud, mis saadakse viskoosmenetlusel filament- ja staapelkiududena

26 Akrüül  Kiud, mille lineaarsed makromolekulid sisaldavad vähemalt 85 massiprotsenti akrüülnitriilrühmi

27 Kloorkiud Kiud lineaarsetest makromolekulidest, mille ahelas on üle 50 massiprotsendi vinüül- või
vinülideenkloriidi monomeerseid rühmi

28 Fluorkiud Kiud, mille lineaarsed makromolekulid sisaldavad alifaatseid fluorsüsinikrühmi

29 Modakrüül Kiud, mille lineaarsed makromolekulid sisaldavad üle 50 ja alla 85 massiprotsendi
akrüülnitriilrühmi

30 Polüamiid või nailon Kiud, mille sünteetilised lineaarsed makromolekulid sisaldavad korduvaid amiidrühmi, millest
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vähemalt 85% on ühendatud alifaatsete või tsükloalifaatsete rühmadega

31 Aramiid Kiud, mille sünteetilised lineaarsed makromolekulid sisaldavad aromaatseid tuumi, mis on
ühendatud amiid- või imiidsidemetega, kusjuures vähemalt 85% amiid- või imiidsidemetest
seovad kahte aromaatset tuuma vahetult, ja imiidsidemeid, kui neid üldse esineb, ei ole rohkem
kui amiidsidemeid

32 Polüimiid Kiud, mille sünteetilised lineaarsed makromolekulid sisaldavad korduvaid imiidrühmi

33 Lyocell2 Tselluloosist toodetav kiud, mida saadakse derivaate moodustamata orgaanilistes lahustites
lahustatud tselluloosi ketrusprotsessil

33a Polülaktiid Kiud, mis on moodustatud lineaarsetest makromolekulidest, mille ahel koosneb vähemalt 85
massiprotsendi ulatuses looduslikult esinevatest suhkrutest saadud piimahappe estri rühmadest,
ja mille sulamistemperatuur on vähemalt 135 ºC

34 Polüester Kiud, mille lineaarsed makromolekulid sisaldavad vähemalt 85 massiprotsendi diooli ja
tereftaalhappe estrit

35 Polüeteen Kiud, mille lineaarsed makromolekulid koosnevad alifaatsetest küllastunud asendamata
süsivesinikradikaalidest

36 Polüpropeen Kiud, mis sisaldab küllastunud süsivesinik-makromolekule, milles igal teisel süsiniku aatomil on
isotaktilise paigutusega metüülkõrvalrühm (muid  kõrvalrühmi ei ole)

37 Polükarbamiid Kiud, mille lineaarsed makromolekulid sisaldavad korduvaid funktsionaalseid ureüleen- (-NH–
CO–NH-) rühmi

38 Polüuretaan Kiud, mille lineaarsed makromolekulid sisaldavad vähemalt 85 massiprotsenti alifaatse ahela
osaga vahelduvat funktsionaalset uretaanrühma

39 Vinülaal Kiud, mille lineaarsed makromolekulid koosnevad eriastmeliselt atsetaalitud polüvinüülalkoholi
molekulidest

40 Trivinüül Sünteetiline terpolümeer, mille makromolekulid koosnevad akrüülnitriili, monomeerse kloorvinüüli
ja kolmanda komponendina monomeerse vinüüli molekulidest, milles ühegi komponendi osa ei
ületa 50 massiprotsenti

41 Elastodieen Elastne kiud, mis koosneb looduslikust või sünteetilisest polüisopreenist või ühest või enamast
dieenist, mis on polümeriseeritud kas ühe või enama vinüüli monomeeriga või ilma selleta
(nendeta); kui kiudu venitada kolmekordse algpikkuseni ja siis vabastada, taastab see kiiresti
ja peaaegu täielikult oma lähtepikkuse

42 Elastaan Elastne kiud, mille makromolekulid koosnevad vähemalt 85 massiprotsenti
polüuretaanrühmadest; kui kiudu venitada kolmekordse algpikkuseni ja siis vabastada, taastab
see kiiresti ja täielikult oma lähtepikkuse

43 Klaaskiud Klaasist valmistatud kiud

44 Kiu koostismaterjalile vastav nimetus, nt
metall (metall-, metalliseeritud), asbest,
paber, millele järgneb või ei järgne sõna «-
lõng» või «-kiud»

Mitmesugustest eespool loetlemata materjalidest või uutest materjalidest saadav kiud

45 Elastomultiester Kiud, mis on tekkinud kahe või enama keemiliselt erineva lineaarse makromolekuli koostoimel
kahes või enamas eri faasis (millest ühegi osakaal ei ületa 85 massiprotsenti), mis sisaldab
estrirühmi kui domineerivaid funktsionaalseid lülisid (vähemalt 85%) ja mis pärast sobivat
töötlust esialgse pikkusega võrreldes poolteist korda pikemaks venitatuna ja vabastatuna
taastab kiiresti ja peaaegu täielikult oma esialgse pikkuse

46 Elastolefiin Kiud, mis sisaldab vähemalt 95 massiprotsenti osaliselt ristsillatud makromolekule, koosneb
etüleenist ja vähemalt veel ühest teisest olefiinist ning mis esialgse pikkusega võrreldes poolteist
korda pikemaks venitatuna ja vabastatuna taastab kiiresti ja peaaegu täielikult oma esialgse
pikkuse.

47 Melamiin Kiud, mis koosneb vähemalt 85 massiprotsendi ulatuses melamiini derivaatide ristseotud
makromolekulidest.
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 1 Lisa punkti 1 nimetust «vill» võib samuti kasutada lamba või talle villaku villa ja punkti 2 kolmandas veerus loetletud teiste loomade karva
segule osutamisel. See säte on kohaldatav määruse §-des 10–12 nimetatud tekstiiltoodete suhtes tingimusel, et need tooted koosnevad osaliselt käesoleva lisa punktides 1 ja 2
nimetatud kiududest.
2 «Orgaaniline lahusti» tähendab põhiliselt orgaaniliste kemikaalide ja vee segu.
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