
 
Põllumajandusministri 03.11.2014. a määrus nr 93 
„Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja 
esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide 
kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud 
materjalide ja esemete ohutuse katsetamise 
meetodid“  
Lisa 2 

 
TSELLULOOSKILE VALMISTAMISEL KASUTADA LUBATUD AINET E 

LOETELU 
 

1. osa 
KATMATA TSELLULOOSIKILE 

 
Nimetus Piirangud 

A. Tselluloos Vähemalt 72% (massi-
protsenti arvutatuna 
veevaba katmata tsellu-
looskile kohta) 

B. Lisaained  
1. Plastifikaatorid Kuni 27% (massiprotsenti 

arvutatuna veevaba kat-
mata tsellulooskile kohta) 
 

- Bis(2-hüdroksüetüül)eeter (dietüleenglükool)1 
 
- 1,2-etaandiool (etüleenglükool)1 

Ainult nende tselluloos-
kilede jaoks, mis on ette 
nähtud kattekihiga katmi-
seks ja mida seejärel 
kasutatakse kokkupuutes 
toiduga, mis ei ole niiske, 
st ei sisalda pinnal 
füüsikaliselt vaba vett. 
Bis(2-hüdroksüetüül)eetri 
ja etaandiooli summaarne 
migratsioon sellist tüüpi 
kilega kokkupuutuvasse 
toitu võib olla kuni 
30 mg/kg  

- 1,3-butaandiool 
 
- 1,2,3-propaantriool (glütserool)1 
 

 

- Polüetüleenoksiid (polüetüleenglükool)1 Keskmine molekulmass 
250–1200 
 

- 1,2-polüpropüleenoksiid (1,2-polüpropüleenglükool)1 Keskmine molekulmass 
kuni 400 ja vaba 
1,3-propaandiooli sisaldus 
kuni 1% (massiprotsent) 



- Sorbitool 
 
- Tetraetüleenglükool 
 
- Trietüleenglükool 
 
- Uurea 
 

 

2. Teised lisaained Summaarselt kuni 1% 
(massiprotsent arvutatuna 
veevaba katmata tsellu-
looskile kohta) 
 

Esimene klass Iga aine või ainerühma 
sisaldus katmata tsellu-
looskiles võib olla kuni 
2 mg/dm2  

- Etaanhape (äädikhape) ning selle ammooniumi-, 
kaltsiumi-, magneesiumi-, kaaliumi- ja naatriumisoolad 
 
- Askorbiinhape ning selle ammooniumi-, kaltsiumi-, 
magneesiumi-, kaaliumi- ja naatriumisoolad 
 
- Benseenkarboksüülhape (bensoehape) ja naatrium-
bensoaat 
 
- Metaanhape (sipelghape) ning selle ammooniumi-, 
kaltsiumi-, magneesiumi-, kaaliumi- ja naatriumsoolad 
 
- Hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite 
arvuga (C8-C20) küllastunud või küllastumata rasvhapped, 
beheenhape ja ritsinoolhape ning nende ammooniumi-, 
kaltsiumi-, magneesiumi-, kaaliumi-, naatriumi-, 
alumiiniumi- ja tsingisoolad 
 
- 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhape (sidrun-
hape), D- ja L-2-hüdroksüpropaanhape (D- ja 
L-piimhape), cis-buteendihape (male(iin)hape), 
L-2,3-dihüdroksübutaandihape (L-viinhape) ning nende 
kaaliumi- ja naatriumisoolad  
 
- Sorbiinhape ning selle ammooniumi-, kaltsiumi-, 
magneesiumi-, kaaliumi- ja naatriumisoolad 
 
- Hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite 
arvuga (C8-C20) küllastunud või küllastumata rasvhapete 
amiidid, beheenhappe ning ritsinoolhappe amiidid 
 
- Looduslikud toidutärklised ja -jahud 
 

 



- Keemiliselt modifitseeritud toidutärklised ja -jahud 
 
- Amüloos 
 
- Kaltsium- ja magneesiumkarbonaadid, kaltsium- ja 
magneesiumkloriidid 
 
- Glütserooliestrid hargnemata ahelaga paarisarvulise 
süsinikuaatomite arvuga (C8-C20) küllastunud või 
küllastumata rasvhapetega ja/või heksaandi- (e adip(iin)-), 
sidrun-, 12-hüdroksüoktadekaan- (e 12-hüdroksü-
strear(iin)-) ja 12-hüdroksü-9-oktadetseen- (e ritsinool-) 
happega 
 
- 8-14 oksüetüleenrühmaga polüoksüetüleeni estrid 
hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite 
arvuga (C8-C20) küllastumata või küllastunud 
rasvhapetega 
 
- 1,2,3,4,5,6-heksaanheksooli (e sorbitool) estrid 
hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite 
arvuga (C8-C20) küllastumata või küllastunud 
rasvhapetega 
 
- Oktadekaanhape (e stear(iin)hape) mono- ja/või diestrid 
etaandiooli ja/või bis(2-hüdroksüetüül)eetri ja/või 
trietüleenglükooliga 
 
- Alumiinium-, kaltsium-, magneesium- ja ränioksiidid ja -
hüdroksiidid ning alumiinium-, kaltsium-, magneesium- ja 
kaaliumsilikaadid ja -hüdrosilikaadid 
 
- Polüetüleenoksiid (polüetüleenglükool)1 Keskmine molekulmass 

1200–4000 
- Naatriumpropanaat 
 

 

Teine klass Ainete summaarne sisal-
dus katmata tselluloos-
kiles võib olla kuni 
1 mg/dm2. Iga aine või 
ainerühma sisaldus võib 
olla kuni 0,2 mg/dm2 
(juhul kui ei ole 
kehtestatud madalamat 
piirnormi) 

- Naatriumalküül(C8-C18)benseensulfonaat 
 
- Naatriumisopropüülnaftaleensulfonaat 
 
- Naatriumalküül(C8-C18)sulfaat 

 



 
- Naatriumalküül(C8-C18)sulfonaat 
 
- Naatriumdioktüülsulfosuktsinaat 
 
- Dihüdroksüetüüldietüleentriamiinmonoatsetaatdistearaat 
 

Kuni 0,05 mg/dm2 katma-
ta tsellulooskiles 

- Ammoonium-, magneesium- ja naatriumlaurüülsulfaadid 
 
- N,N´-distearoüüldiaminoetaan, N,N´-dipalmitoüül-
diaminoetaan, N,N´-dioleoüüldiaminoetaan 
 
- 2-heptadetsüül-4,4-bis(metüleenstearaat)oksasoliin 
 

 

- Polüetüleenaminostearamiidetüülsulfaat 
 
 
 
 

Kuni 0,1 mg/dm2 katmata 
tsellulooskiles 

Kolmas klass – fikseerivad ained 
 
 
 
 

Ainete summaarne sisal-
dus katmata tselluloos-
kiles võib olla kuni 
1 mg/dm2  

- Melamiini ja formaldehüüdi kondensatsioonisaadus, 
modifitseerimata või modifitseeritud ühe või mitme 
järgmise ühendiga: butanool, dietüleentriamiin, etanool, 
trietüleentetraamiin, tetraetüleenpentaamiin, tri-
(2-hüdroksüetüül)amiin, 3,3´-diaminodipropüülamiin, 
4,4´-aminodibutüülamiin 
 
 
 
 

Vaba formaldehüüdi sisal-
dus katmata tselluloos-
kiles võib olla kuni 
0,5 mg/dm2. 
Vaba melamiini sisaldus 
katmata tsellulooskiles 
võib olla kuni 0,3 mg/dm2  

- Melamiini, karbamiidi ja formaldehüüdi konden-
satsioonisaadus, modifitseeritud tris-(2-hüdroksüetüül)-
amiiniga 

Vaba formaldehüüdi sisal-
dus katmata tselluloos-
kiles võib olla kuni 
0,5 mg/dm2. 
Vaba melamiini sisaldus 
katmata tsellulooskiles 
võib olla kuni 0,3 mg/dm2  
 

- Võrkstruktuuriga katioonsed polüalküleenamiinid: 
 
a) polüamiidepikloorhüdriinvaigud diaminopropüül-
metüülamiini ja epikloorhüdriini (e 1-kloro-2,3-epoksü-
propaan) alusel 
 
b) polüamiidepikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, 
adip(iin)happe, kaprolaktaami, dietüleentriamiini ja/või 

 



etüleendiamiini alusel 
 
c) polüamiidepikloorhüdriinvaigud, adip(iin)happe, 
dietüleentriamiini ja epikloorhüdriini või epikloorhüdriini 
ja ammoniaagi segu alusel 
 
d) polüamiid-polüamiin-epikloorhüdriinvaigud epikloor-
hüdriini, dimetüüladipaadi ja dietüleentriamiini alusel 
 
e) polüamiid-polüamiin-epikloorhüdriinvaigud epikloor-
hüdriini, adipamiidi ja diaminopropüülmetüülamiini alusel 
 
- Polüetüleenamiinid ja polüetüleenimiinid 
 
 

Kuni 0,75 mg/dm2 katma-
ta tsellulooskiles  

- Karbamiidi ja formaldehüüdi kondensatsioonisaadus, 
modifitseerimata või modifitseeritud ühe või mitme 
järgmise ühendiga: aminometüülsulfoonhape, 
sulfaniilhape, butanool, diaminobutaan, diamino-
dietüülamiin, diaminodipropüülamiin, diaminopropaan, 
dietüleentriamiin, etanool, guanidiin, metanool, tetra-
etüleenpentaamiin, trietüleentetraamiin, naatriumsulfit 
 

Vaba formaldehüüdi sisal-
dus katmata tselluloos-
kiles võib olla kuni 
0,5 mg/dm2  

Neljas klass Ainete summaarne sisal-
dus katmata tselluloos-
kiles võib olla kuni 
0,01 mg/dm2  

- Toiduõlide amiinide ja polüetüleenoksiidi vahelised 
reaktsiooni saadused 
 
- Monoetanoolamiinilaurüülsulfaat 

 

 
1  tavapärane tehniline nimetus 
 
 

2. osa 
KAETUD TSELLULOOSKILE 

 
Nimetus Piirangud 

A. Tselluloos Vt. 1. osa 
B. Lisaained Vt. 1. osa 
C. Kattekiht  
1. Polümeerid Ainete summaarne sisaldus 

toiduga kokkupuutuva poole 
kattekihis võib olla kuni 
50 mg/dm2  

- Tselluloosi etüül-, hüdroksüetüül-, hüdroksüpropüül- 
ja metüüleetrid 
 

 

- Tselluloosnitraat Kuni 20 mg/dm2 toiduga 



kokkupuutuva poole katte-
kihis; lämmastikusisaldus 
10,8–12,2% (massiprotsent) 
tselluloosnitraadis 
 

2. Vaigud Kasutatakse tselluloos-
nitraadil põhineva katte-
kihiga kaetud tsellulooskile 
valmistamiseks. Ainete 
summaarne sisaldus toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis võib olla kuni 
12,5 mg/dm2 

- Kaseiin 
 
- Kampol ja/või selle polümerisatsiooni-, 
hüdrogeenimis- või disproportsioneerimissaadused ning 
nende estrid metüül-, etüül- või (C2-C6) 
polühüdroksüülsete alkoholidega või nende alkoholide 
seguga 
 
- Kampol ja/või selle polümerisatsiooni, 
hüdrogeenimis- või disproportsioneerimissaadused 
kondenseeritud akrüül-, male(iin)-, sidrun-, või fumaar- 
ja/või ftaalhappe ja/või 2,2-bis(4-hüdroksüfenüül)-
propaanformaldehüüdiga ning esterifitseeritud metüül-, 
etüül- või (C2-C6) polühüdroksüülsete alkoholidega või 
nende alkoholide segudega 
 
- Bis(2-hüdroksüetüül)eetri estrid β-pineeni ja/või 
dipineeni ja/või diterpeeni ja male(iin)happeanhüdriidi 
liitumisega 
 
- Toiduželatiin 
 
- Kastoorõli (riitsinusõli) ja selle dehüdratatsiooni- või 
hüdrogeenimissaadused, selle kondensatsioonisaadused 
polüglütserooli, adip(iin)-, sidrun-, male(iin)-, ftaal- ja 
sebastsiinhappega 
 
- Looduslik kummi (dammara)1 
 
- Polü-β-pineen (terpeenvaigud)1 
 
- Karbamiidformaldehüüdvaigud (vt fikseerivad ained) 
 
 

 

3. Plastifikaatorid Ainete summaarne sisaldus 
toiduga kokkupuutuva poole 
kattekihis võib olla kuni 



6,0 mg/dm2 kohta 
- Atsetüültributüültsitraat 
 
- Atsetüültri(2-etüülheksüül)tsitraat 
 
- Diisobutüüladipaat 
 
- Dibutüüladipaat 
 
- Diheksüülaselaat 
 

 

- Ditsükloheksüülftalaat 
 

Kuni 4,0 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis 
 

- 2-etüülheksüüldifenüülfosfaat 
(fosforhappe difenüül-2-etüülheksüülester) 

Kuni 2,4 mg/kg sellist tüüpi 
tsellulooskilega kokkupuutu-
vas toidus või 0,4 mg/dm2 
toiduga kokkupuutuva poole 
kattekihis 
 

- Glütseroolmonoatsetaat (monoatsetiin)1 
 
- Glütserooldiatsetaat (diatsetiin)1 
 
- Glütserooltriatsetaat (triatsetiin)1 
 
- Dibutüülsebatsinaat 
 
- Dibutüültartraat 
 
- Diisobutüültartraat 
 

 

4. Teised lisaained Ainete summaarne sisaldus 
katmata regenereeritud 
tsellulooskiles võib olla kuni 
6 mg/dm2, normi kohalda-
takse ka toiduga kokku-
puutuva poole kattekihi 
suhtes 
 

4.1. I osas loetletud lisaained Samad mis I osas (koguseid 
mg/dm2 kohaldatakse ka 
toiduga kokkupuutuva poole 
kattekihi suhtes) 
 

4.2. Spetsiaalsed kattekihi lisaained Aine või ainerühma sisaldus 
toiduga kokkupuutuva poole 
kattekihis võib olla kuni 
2 mg/dm2 (juhul kui ei ole 



kehtestatud madalamat 
piirnormi) 

- Heksadekanool ja oktadekanool 
 
- Hargnemata ahelaga küllastunud ja küllastumata 
paarisarvuliste süsinikuaatomite (C8–C20) arvuga rasv-
hapete ja ritsinoolhappe estrid hargnemata ahelaga 
etüül-, butüül-, amüül- ja ole(iin)alkoholidega 
 
- Montaanvahad, mis sisaldavad puhastatud montaan-
happeid (C26-C32) ja/või nende estreid etanooldiooli 
ja/või 1,3-butaandiooliga ning nende kaltsiumi- ja 
kaaliumisooli 
 
- Karnauubavaha 
 
- Mesilasvaha 
 
- Espartovaha 
 
- Kandelillavaha 
 

 

- Dimetüülpolüsiloksaan Kuni 1 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis 
 

- Epoksiiditud sojaõli (oksilaani sisaldus 6–8%) 
 
- Rafineeritud parafiin ja mikrokristalsed vahad 
 
- Pentaerütritooltetrastearaat 
 

 

- Mono- ja bis(oktadetsüüldietüleenoksiid)fosfaadid Kuni 0,2 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis  
 

- Alifaatsed happed (C8-C20) esterifitseeritud mono- või 
di-(2-hüdroksü)amiiniga 
 

 

- 2- ja 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisool (butüleeritud 
hüdroksüanisool – BHA) 

Kuni 0,06 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis  
 

- 2,6-di-tert-butüül-4-metüülfenool (butüleeritud 
hüdroksütolueen – BHT) 

Kuni 0,06 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis 
 

- Dioktüültinabis(2-etüülheksüül)maleaat Kuni 0,06 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis 



 
5. Lahustid Ainete summaarne sisaldus 

toiduga kokkupuutuva poole 
kattekihis võib olla kuni 
0,6 mg/dm2  

- Butüülatsetaat 
 
- Etüülatsetaat 
 
- Isobutüülatsetaat 
 
- Isopropüülatsetaat 
 
- Propüülatsetaat 
 
- Atsetoon 
 
- Butanool 
 
- Etanool 
 
- 2-butanool 
 
- 2-propanool 
 
- Propanool 
 
- Tsükloheksaan 
 
- Etüleenglükooli monobutüüleeter 
 
- Etüleenglükooli monobutüüleeteratsetaat 
 
- Metüületüülketoon 
 
- Metüülisobutüülketoon 
 
- Tertahüdrofuraan 
 

 

- Tolueen Kuni 0,06 mg/dm2 toiduga 
kokkupuutuva poole katte-
kihis 

 
1  Tavapärane tehniline nimetus 
 


