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6 Jäsningsindustri; Jäst; Andra jäsningsframkallare eller 

jäsningsprodukter; Enzymer 
 

6a Malt; Humle; Jäst eller andra jäsningsframkallare 
6b Beredning eller jäsning av mäsk eller vört; Destillering eller 

rektificering av alkoholhaltiga eller jästa vätskor 
6c Framställning av vin, mousserande vin eller likör 
6d Konservering; Klarning; Åldring 
6e Framställning av ättika 
6f Rengöring av fat; Anordningar för hartsning eller avhartsning; 

Anordningar för urbränning; Sprundanordningar; Jässprund; 
Redskap för lagerkällare; Beläggningsmassor för jäskärl: 
lagerkärl; Transportkärl 

 

6a Malt; Humle; Jäst eller andra jäsningsframkallare 
Malt 

6a-1 Tvättning eller stöpning av korn för maltberedning; Behandling av stöpvatten 
6a-2 Mälteriförfaranden; Kontrollanordningar för mältningsändamål; Förfaranden för 

torkning av malt (anordningar för torkning av malt 6a-6, 6a-7; torkning i allmänhet 82a) 
6a-2/01 Framställning av specialmalt, t.ex. syrad malt, skalad malt, förvälld malt, karamellmalt 

eller färgmalt 
6a-3 Golvmälterier; Etagemälterier; Ventilationsanordningar för sådana 
6a-4 Trummelmälterier; Ventilationsanordningar för sådana 
6a-5 Kammarmälterier; Ventilationsanordningar för sådana 
6a-6 Kölnor; Ventilationsanordningar för sådana (allmänt 82a-2) 
6a-7 Rörliga malttorkare; Ventilationsanordningar för sådana (allmänt 82a-2) 
6a-8 Maltvändare 
6a-9 Apparater för rening av malt 
6a-10 Groningskärl; Anordningar för luftbehandling; Anordningar för beskickning av 

mälteriapparater; Andra anordningar eller förfaranden vid maltberedning 

Humle (plockningsmaskiner för humle 45e-21) 
6a-11 Anordningar för torkning av humle (malttorkar 6a-6, 6a-7; allmänt 82a-2) 
6a-12 Förpackningar för humle 
6a-13 Behandling av humle; Konservering av humle; Framställning av humleextrakt (6b-14) 

Jäst eller jäsningsframkallare i allmänhet; Andra tekniskt användbara 
mikroorganismer (mikroorganismer för terapeutiska ändamål 30h-6, 30h-14; 
jästpreparat 6a-22/06; konstmassor av jäst 39b-20) 

6a-14 Renodling eller kulturer av jäsningsframkallare, t.ex. jästsvampar, eller andra tekniskt 
användbara mikroorganismer 

6a-15/01 Apparater för renodling av jäst; Anordningar för uttag av jäst 
6a-15/02 Jäskar; Tillbehör för jäskar; Anordningar för avlägsnande av skum eller jäst 
6a-15/03 Anordningar eller förfaranden för luftning; Ventiler (allmänt 47g); Luftfördelare 
6a-16 Ställjästodling; Beredning av syrat ympmaterial 

Framställning av jäst, t.ex. bakjäst, pressjäst, hälsojäst eller foderjäst; 
Förfaranden för kombinerad framställning av jäst och alkohol (6b-16; 6b-17) 

6a-17/01 av spannmål, potatis e.d. 
6a-17/02 av melass, socker eller drank 
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6a-17/03 av cellulosaförsockringsprodukter 
6a-18 Skumdämpning 
6a-19 Separering, kylning, tvättning, silning, pressning eller skärning av jäst 
6a-20 Efterbehandling av jäst; Avbittring av öljäst; Omjäsning av öljäst 
6a-20/01 Förfaranden eller medel för aktivering eller hämning av jäsning 
6a-21 Torkning, konservering eller förvaring av jäst, t.ex. vinjäst 

Enzymer; Maltextrakt; Jästextrakt; Preparat därav 
6a-22/01 ur växter i allmänhet 
6a-22/02 av malt 
6a-22/03 Maltextrakt; Preparat därav 
6a-22/04 ur mikroorganismer i allmänhet 
6a-22/05 ur jäst 
6a-22/06 Jästextrakt; Preparat därav 
6a-22/07 ur delar och vätskor från djurkroppar 
6a-22/10 Andra förfaranden eller anordningar för jästberedning 

6b Beredning eller jäsning av mäsk eller vört; Destillering eller 
rektificering av alkoholhaltiga eller jästa vätskor 
Beredning av mäsk eller vört för jästframställning eller andra 
jäsningsförfaranden (6b-16) 
Förbehandling av råmaterialet 

6b-1/01 Krossning; Malning; Sönderdelning genom tryckverkan utan uppvärmning 
6b-1/02 Förbehandling eller rening av melass, sockerprodukter, drank, sulfitavfallslut eller 

försockringsprodukter av cellulosa 
6b-1/03 Behandling av vatten 

6b-2 Ångning av råmaterialet; Anordningar för sönderdelning av råmaterialet, t.ex. genom 
värmeverkan eller tryckverkan; Kokapparater 

Försockringsförfaranden (89i); Bearbetning av malt 
6b-3/01 Försockring med hjälp av enzymer eller mikroorganismer (stärkelseförsockring med 

hjälp av kemikalier 89i-1/01; försockring av cellulosa genom hydrolys 89i-1/02) 
6b-4 Mäskapparater med vågrät omröringsaxel eller spiralkylare 
6b-5 Mäskapparater med lodrät omröringsaxel 
6b-6 Mäskapparater av speciell typ, t.ex. mäskkylare eller mäskapparater som sönderdelar 

genom centrifugalverkan 
6b-7 Skalningsapparater 

Beredning av vört för ölframställning 
6b-8/01 Bryggförfaranden; Ölframställning i allmänhet 
6b-8/02 Framställning av specialöl, t.ex. starköl, överjäst öl eller vitaminöl 
6b-8/03 Färgämnen för öl, t.ex. sockerkulör 
6b-9 Förberedande mäskning; Beskickning; Förberedande kylning 
6b-10 Upphackning eller utkastning av draven 
6b-11 Silning; Silkar; Mäskfördelare; Centrifugering; Filtrering 
6b-12 Ånguppvärmda bryggpannor; Tillbehör till sådana 
6b-13 Bryggpannor uppvärmda av eldstäder; Tillbehör till sådana; Kondensatorer för 

ångorna från bryggpannor (eldning 24a-13) 
6b-14 Behandling av ölvört; Tillhörande anordningar, t.ex. humlekokare, humlesilar eller 

steriliseringskärl (6a-13) 

Kylning av ölvört (kylning i allmänhet 17f) 
6b-15/01 Avsättningskärl 
6b-15/02 Kylskepp 
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6b-15/03 Speciella förfaranden eller anordningar för kylning som inte omfattas av 17e, 17f eller 

64c-14/01 
6b-15/08 Kylning i lagerbehållare 

Jäsning eller annan behandling av mäsk eller vört; Impregnering av öl 
Jäsningsförfaranden (6a-16) 

6b-16/01 för framställning av alkohol 
6b-16/02 för framställning av högre alkoholer, acetonderivat, mjölksyra, smörsyra, ättiksyra, 

citronsyra, glycerin e.d. 
6b-16/03 Speciella jäsningsförfaranden; Biologisk framställning av fett eller äggvita 
6b-17 Lagerbehållare; Avtappningsanordningar för sådana (6f-5) 
6b-18 Kylanordningar för jäsbehållare eller lagerbehållare (6b-4; 6b-5; 6b-6) 
6b-19 Utvinning av jäsningskolsyra 
6b-20 Impregnering av öl med kolsyra 

Alkoholfria eller alkoholsvaga drycker framställda genom jäsningsprocesser 
(utan jäsning framställda 53k-1/30; mineralvatten 85a-2 – 85a-5) 

6b-21/01 Framställning genom borttagande av alkohol från öl 
6b-21/02 Framställning genom speciella bryggförfaranden eller jäsningsförfaranden under 

användning av malt och öljäst 
6b-21/03 Ölliknande eller jästa drycker av liknande slag 

Destillering eller rektificering av alkoholhaltiga eller jästa vätskor, t.ex. 
genom tillsättning av vätskor eller andra ämnen; Denaturering eller 
rening av jäsningsprodukter 

6b-22 Destillering av alkoholhaltiga eller jästa vätskor i intermittent drift; Destillationsblåsor 
(destillering i allmänhet 12a) 

6b-23 Destillering av jästa vätskor e.d. i kontinuerlig drift 
6b-24 Rektificering av alkohol e.d. i intermittent drift 
6b-25 Rektificering av alkohol e.d. i kontinuerlig drift; Avskiljning av försprit och eftersprit 
6b-26 Kombinerad destillation och rektificering 
6b-26/10 Utvinning av vattenfria alkoholer genom azeotropisk destillation med hjälp av tillsatta 

vätskor, t.ex. bensin eller bensol, eller genom destillation under tillsättning av kalk, 
gips eller vattenupptagande salter (12a-5; 12o-11, 12o-12) 

6b-27/01 Deflegmatorer eller liknande anordningar 
6b-27/02 Utvinning av alkohol ur bakugnsgaser 
6b-28 Hjälpapparater för destillation, rektificering eller rening av jäsningsprodukter 
6b-29 Denaturering av sprit 
6b-30 Rening av alkoholer eller andra jäsningsprodukter på andra sätt än genom destillation 

(6b-22 – 6b-26) 

6c Framställning av vin, mousserande vin eller likör (åldring av vin 
6d-6) 

6c-1 Beredning eller behandling av vin i allmänhet (vinpressar 58a-5, 58b-10) 
6c-1/01 Framställning av mousserande vin; Impregnering av vin eller andra alkoholhaltiga 

drycker med kolsyra (impregnering av öl med kolsyra 6b-20) 
6c-2 Avlägsnande av jäst från vin 
6c-3 Beredning eller behandling av andra alkoholhaltiga drycker än öl eller vin, t.ex. 

fruktvin, bärvin eller likör 
6c-4 Utvinning av bouquetämnen 

6d Konservering; Klarning; Åldring 
6d-1 Pastörisering av öl eller vin i flaskor (mjölk 53e-1) 
6d-2 Pastörisering av öl i fat eller andra stora behållare (30i; 53e-1; 53e-2) 
6d-3 Konservering eller klarning av öl, vin eller liknande (6b-14; 6b-15) 
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6d-6 Åldring av alkoholhaltiga vätskor 

6e Framställning av ättika (träättika 12r-2; ättiksyra 12o-12) 
6e (Ingen gruppindelning) 

6f Rengöring av fat; Anordningar för hartsning eller avhartsning; 
Anordningar för urbränning; Sprundanordningar; Jässprund; 
Redskap för lagerkällare; Beläggningsmassor för jäskärl: 
lagerkärl; Transportkärl (bryggeribeck 22h-8) 

6f-1 Anordningar för rengöring eller urtorkning av fat e.d. 
6f-2 Kemikalier eller kemiska förfaranden för behandling eller rengöring av fat, redskap för 

lagerkällare eller transportledningar för öl (mekanisk rening av rörledningar för öl 
64b-7; avlägsnande av mjölksten 53e-7) 

6f-2/01 Beläggningsmassor för jäskärl, lagerkärl eller transportkärl 
6f-3 Anordningar för hartsning, avhartsning eller urbränning av fat; Anordningar för rullning 

av fat 
6f-4 Jässprund (sprund 64c-21 – 64c-26) 
6f-5 Redskap för lagerkällare 
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