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8 Blekning, tvättning eller färgning av spånadsfibrer, garn, 

textilier e.d.; Tygtryck; Tapettryck; Appretering 
 

8a Blekning, färgning, mercerisering, impregnering eller tvättning av 
spånadsfibrer, garn, väv, virkvaror e.d.; Valkning av väv e.d., 
mekanisk del 

8b Förädling eller mönstring av garn, väv, virkvaror e.d., mekanisk del 
8c Tryckning på garn, väv, virkvaror, golvbeläggningar, 

väggbeklädnader e.d., mekanisk del 
8d Rengöring eller appretering av tvättkläder, mekanisk del 
8e Anordningar för rengöring eller vändning av säckar; Rengöring, 

sortering eller ifyllning av bolsterfjäder; Framställning av 
bolsterfjäder av fågelfjäder 

8f Vikning, mätning, upplindning, läggning, dubblering, avskärning, 
iordningställande eller förpackning av garner, väv, virkvaror e.d. 

8g Framställning av plissé, rysch eller tofsar 
8h Beläggningsmaterial, t.ex. linoleum, mekanisk del; Vaxduk, 

tapeter, linkrusta eller liknande överdragna material, mekanisk del 
8i Blekning eller tvättning, kemisk del 
8k Textilbehandling, kemisk del 
8l Beläggningsmaterial, t.ex. linoleum, kemisk del; Vaxduk, takpapp 

eller liknande överdragna material, kemisk del 
8m Färgning eller betning, kemisk del; Framkallning av färger på fiber; 

Beredning av färgmedel 
8n Tygtryck eller annan ornamentering på textilmaterial, kemisk del 
8o Fiberskyddsmedel, vätmedel eller skummedel i allmänhet 
 

8a Blekning, färgning, mercerisering, impregnering eller tvättning av 
spånadsfibrer, garn, väv, virkvaror e.d.; Valkning av väv e.d., 
mekanisk del (kemisk del 8i – 8o) 
Påföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor på fibermaterial 

8a-1 Påföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor på fibermaterial genom 
sprutning, med eller utan schabloner (vid schablontryck 8c-8, 8n-7; vid målning 75c-3, 
75c-22/01 – 75c-22/03, 75c-23/01, 75c-23/02) 

8a-2/01 Valsar eller borstar för påföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor på 
fibermaterial (vid vittvätt 8d-3) 

8a-2/02 Schabloner 
8a-2/03 Färgning av läder 

Införing av fibermaterial i blekvätska, tvättvätska eller färgvätska 
8a-3 Blekning, tvättning eller färgning av fibermaterial genom införing i vätskan; 

Anordningar för utläggning av väv i strängform 
8a-4 Lokalfärgning, t.ex. framställning av flamgarn eller clunering, mekanisk del, om inte 

vätskan påföres med hjälp av sprutanordningar eller valsar (kemisk del 8n; 
framställning av målade mönster med hjälp av schablon 75c-7/02) 
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8a-5/01 Kemisk tvätt; Rengöring av textilmaterial eller förbrukningsartiklar av textilfibrer med 

hjälp av flyktiga lösningsmedel, t.ex. med hjälp av centrifugering, mekanisk del 
(kemisk del 8i-5; tvättning av vittvätt 8d; ulltvättning 76a-1 – 76a-4; återvinning av fett 
eller oljor, utom rengöring av putslappar 23a-2, 23a-4, 23c) 

8a-5/10 Anordningar för fläckuttagning 

Genomföring av fibermaterial genom blekvätskor, tvättvätskor eller 
färgvätskor (vätskebehandling av konstsilke vid framställningen 29a-6/08) 

8a-6 Genomföring av varpgarn i utbrett tillstånd eller i strängform genom blekvätskor, 
tvättvätskor eller färgvätskor 

8a-7 Genomföring av spånadsfibrer, förspånad e.d. genom blekvätskor, tvättvätskor eller 
färgvätskor 

8a-8/01 Genomföring av garnhankar genom blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor 
8a-8/05 Skumbehandling 

Genomföring av väv i utbrett tillstånd genom blekvätskor, tvättvätskor eller 
färgvätskor 

8a-9/01 Rengöring av slangar 
8a-9/03 Förtyngning av silke 
8a-9/50 Breddfärgningsmaskiner med vävåtergång; Jiggers 
8a-9/60 Genomföring av utbredd väv i veck genom vätskebad 
8a-9/70 Allmänt 
8a-10/01 Genomföring av väv i strängform genom blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor 
8a-10/05 Genomföring av väv i strängform i veck genom vätskebad 

Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom 
fibermaterial 

8a-11 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom textilfibrer eller 
fiberband i spolform 

8a-12 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom löpande fiberband 
8a-13 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom garn i spolform eller 

liknande 
8a-14/01 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom väv, virkvaror eller 

linoleum (linoleumframställning 8h) 
8a-14/02 Vätskebehandling av hattämnen (hattframställning, filtning 41, t.ex. 41d-1 – 41d-4) 
8a-15 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom garnhankar 
8a-16 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom uppbommad varp 
8a-17 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom fibermaterial i öppna 

kar (kännetecknad av fibermaterialet 8a-11 – 8a-16; öppna behållare 8a-36/02) 
8a-18 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom fibermaterial i slutna 

behållare (kännetecknad av fibermaterialet 8a-11 – 8a-16); Bykkittlar 
8a-19 Genomföring av blekvätskor, tvättvätskor eller färgvätskor genom fibermaterial med 

hjälp av centrifugering (centrifugering i allmänhet 82b; vid spinning av konstsilke 
29a-6/14; centrifugering av tvätt 8d-6) 

Mercerisering; Glansmercerisering; Förädling genom krympning, 
mekanisk del (kemisk del 8k-2) 

8a-20 Mercerisering i allmänhet 
8a-21 Mercerisering av fiberband 
8a-22 Mercerisering av varpgarn 
8a-23 Mercerisering av bankgarn 
8a-24/01 Mercerisering av väv eller virkvaror; Förädling genom krympning 
8a-24/02 Mercerisering av strumpor e.d. 
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Klistring, limning eller impregnering av textila fibermaterial, t.ex. för att 
göra dem vattentäta, mekanisk del (kemisk del 8k; impregnering i spinneriet 
76c-27) 

8a-25/01 Klistring, limning eller impregnering av varpgarn (förberedning av inslaget för väveriet 
86a-3; appretur i vävstolen 86c-34/01); Framställning av eisengarn; Torkning av 
klistrade vävvarpar (torkning av garn i allmänhet 8b-7 – 8b-9; anordningar för glättning 
eller paraffinering av trådar 76d-20/02) 

8a-25/02 Klistring av konstsilke (vid framställningen 29a-6/01) 
8a-26 Klistring, limning eller impregnering av hankgarn; Framställning av eisengarn i 

hankform 
8a-27 Klistring, limning eller impregnering av väv eller virkvaror (kemisk del 8k-3, 8k-4; 

framställning av permanentförstyvade klädesplagg 3a-3 – 3a-5, 8k-1; maskiner för 
påföring av gummi 39a-10/06, 39a6) 

8a-28 Impregnering eller fernissning av vävsolv, vävskaft e.d. av tråd 
8a-29 Klisterkokare eller uppvärmningsanordningar för påföring av klistervätska eller 

limvätska på väv 

Valkning 
8a-30 Valsvalkmaskiner för väv e.d. 
8a-31 Hammarvalkmaskiner för väv e.d. 
8a-32/01 Kombinerade valkmaskiner för väv e.d. 
8a-32/02 Valkningsförfaranden, allmänt 

Urpressning av fibermaterial 
8a-33 Urpressning av fibrer, fiberband eller garn 
8a-34 Urpressning av väv eller virkvaror (vridmaskiner 8d-12) 
8a-35 Valsar för färgningsmaskiner, vridmaskiner, klistermaskiner e.d. (8a-2; 8d-12/09) 
8a-36/01 Andra mekaniska anordningar för färgerier, t.ex. spolar, spindlar, garnhållare, 

garnhasplar, avsyningsanordningar eller andra redskap (spolar i allmänhet 76d-17) 
8a-36/02 Behållare, tråg, kar e.d. 

8b Förädling eller mönstring av garn, väv, virkvaror e.d., mekanisk del 
(blekning, färgning, tryckning, mercerisering, impregnering, tvättning, 
valkning, mekanisk del 8a, 8c; kemisk del 8i, 8k, 8m, 8n) 
Torkning av garn, väv, virkvaror e.d. (torkning av fibrer 82a; torkning av 
klistrade garnvarpar 8a-25) 
Torkning av väv utan spänning 

8b-1/01 Hängtorkar 
8b-1/03 Sugning; Blåsning 
8b-1/05 Torkning utan spänning på andra sätt 

8b-2 Spännramar för spänning och torkning av väv (för tvätt 8d-15, 8d-16) 
8b-3 Cylindertorkmaskiner för väv 

Spännmaskiner, rammaskiner eller torkmaskiner för väv, utan 
diagonalförskjutning 

8b-4/01 Planramar; Enetageramar; Fleretageramar 
8b-4/03 Anordningar för fästande av väven vid transportkedjorna; Styrningar för 

transportkedjorna; Rengöring av transportkedjorna 
8b-4/06 Inmatningsapparater; Anordningar för inställning av kedjeavståndet; Stoppanordningar 
8b-4/10 Automatiska regleranordningar för temperatur, fuktighet eller hastighet 
8b-4/12 Spiraltorkar; Cirkeltorkar 
8b-4/14 Andra anordningar 

8b-5 Spännmaskiner, rammaskiner eller torkmaskiner för väv, med diagonalförskjutning 
8b-6 Klämmor vid spännmaskiner eller torkmaskiner för väv 
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Torkmaskiner eller oxidationsmaskiner för garn, fiberband e.d. 
8b-7/01 Torkmaskiner för kardband 
8b-7/03 Torkmaskiner för varpgarn 
8b-7/05 Torkmaskiner för hankgarn, för spolar eller rullar 
8b-7/10 Oxidationsmaskiner för garn, fiberband e.d. (ångningsanordningar med 

oxidationsverkan 8c-11/03) 
8b-8 Torkanordningar för band 

Andra torkanordningar för textilmaterial (torkning i allmänhet 82a; av 
garnvarpar 8a-25; avvattning med hjälp av centrifugering i allmänhet 82b, 
8a-19) 

8b-9/01 Strumpformar med anordningar för uppvärmning och klämning 
8b-9/04 Maskiner för formning eller torkning av strumpor 
8b-9/10 Torkanordningar för slangvaror e.d 
8b-9/20 Andra torkanordningar 
8b-10/01 Styrningar eller breddhållare för appreturändamål; Breddsträckningsmaskiner, allmänt 
8b-10/02 Breddhållarvalsar med skivor, valsdelar, förskjutbara stavar e.d. 
8b-10/05 Glättningsanordningar för vävlister 
8b-10/06 Automatiska styrningar 
8b-11 Breddspänningsanordningar för flätverk 
8b-12 Ruggning av väv, virkvaror e.d. (glansborttagning på klädesplagg genom uppruggning 

3d-8/11, 3d-29/00) 

Ångning, dekatering eller fuktning av väv, garn eller klädesplagg, om det görs 
inom ramen för allmänna appreteringsförfaranden, exempelvis före 
kalandreringen (ångning i tryckeriet 8c-11/03) 

8b-13/01 Ångning; Dekatering 
8b-13/02 Fuktning genom vätning, genom medlöpare eller doppvalsar, genom sprutning eller 

genom kringströmmande fuktig luft 
8b-13/03 Anordningar för konditionering 
8b-14 Överskärning av väv eller garn 
8b-15 Borstning eller klappning av väv; Utklappning av etsspetsar (för sammet eller plysch 

även 8b-29/01) 

Svedning av väv eller garn 
8b-16/01 Rörgasbrännare för svedning av garn 
8b-16/03 Svedning av garn med öppna lågor 
8b-16/05 Svedning av väv med öppna lågor, plattor eller valsar 
8b-16/10 Svedning av strumpor eller dylikt 
8b-16/15 Svedning med hjälp av elektricitet 

Glättning eller glansning av garn, väv eller virkvaror 
8b-17 Planpressar, pressplattor eller uppvärmningsanordningar för pressplattor eller 

taffelmaskiner för väv 
8b-18 Muldpressar för väv (8b-29) 
8b-19 Kalandrar, satinermaskiner eller valspressar för väv (tvättmanglar 8d-18; 

papperskalandrar 55e-1) 
8b-20 Valsar för textilkalandrar 
8b-21 Manglar för väv (för klädesplagg, tvätt e.d. 8d-18) 
8b-22 Spånpressar för väv 
8b-23 Stampkalandrar för väv 
8b-24 Strykning av vävbanor (av tvätt 8d-21) 
8b-25 Slipning av väv 
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Lystrering av väv eller garn, t.ex. silkefinish, radiumfinish eller 
similimercerisering (fixering av silkefinish 8n-5/02) 

8b-26/01 Borstning eller lystrering av garn 
8b-26/03 Alstring av silkeglans på väv 
8b-26/06 Pressning med graverat verktyg 
8b-27/01 Mjukgöring av garn eller väv i allmänhet 
8b-27/02 Maskiner för klappning av hankgarn 
8b-28 Skärning av sammet (anordningar för skärning av sammet på vävstolen 86d-9/01) 

Mekanisk förädling av sammet eller plysch (8b-18) 
8b-29/01 Appretering av sammet eller plysch (borstning eller klappning även 8b-15) 
8b-29/03 Mönstring av sammet eller plysch 
8b-30 Andra mekaniska appreteringsförfaranden för vävvaror, virkvaror, fjäder eller spetsar 

Mönstring av väv e.d. genom påföring av färgpulver e.d. (ornamentering 
75b-3, 75b-4; sprutmålning 75c-3), karbonisering, goffrering (mönstring eller 
prägling av papper e.d. 54d-1), moirering eller andra förfaranden 

8b-31/01 Mönstring genom förändring av ytan, t.ex. ratinering, överskärning, svedning, 
ruggning, etsning eller borstning (utklappning av etsspetsar 8b-15) 

8b-31/05 Prägling; Goffrering; Moirering; Kräppering (genom krympning 8a-24); Mönstervalsar 
8b-31/08 Påföring av speciella ämnen, t.ex. fibrer, pigment, brons, glimmer eller sand 
8b-32 Överskärning av spetsar eller broderier; Avskärning av hjälptrådar (på stickmaskiner 

52b-14/03; beskärning eller utskärning av spetsar eller broderier 8f-9/02) 
8b-33 Andra mekaniska anordningar eller förfaranden för förädling eller mönstring av garn, 

väv, virkvaror e.d. 

8c Tryckning på garn, väv, virkvaror, golvbeläggningar, 
väggbeklädnader e.d., mekanisk del (kemisk del: tygtryck 8n; 
tryckformar 15b; tapettryck utom tygtryck 15k-9/12) 

8c-1 Förfaranden för tryckning på textilmaterial, golvbeläggningar, väggbeklädnader e.d. 
(ornamentering 75, t.ex. 75c, 75d; tryckeri i allmänhet 15; tapettryck, kemisk del utom 
tygtryck 15k-9/12) 

Plantryckmaskiner för tryckning på textilmaterial, golvbeläggningar, 
väggbeklädnader e.d. 

8c-2 Plantryckmaskiner för tryckning på fiberband 
8c-3 Plantryckmaskiner för tryckning på garn 
8c-4 Plantryckmaskiner för tryckning av materialbanor, t.ex. väv, virkvaror, 

golvbeläggningar, linoleum, väggbeklädnader eller tapeter 

Valstryckmaskiner för tryckning av textilmaterial, golvbeläggningar, 
väggbeklädnader e.d. 

8c-5 Valstryckmaskiner för tryckning på fiberband 
8c-6 Valstryckmaskiner för tryckning på garn 

Valstryck; Rouleauxtryckmaskiner för tryckning av materialbanor, t.ex. väv, 
virkvaror, golvbeläggningar, linoleum, väggbeklädnader eller tapeter 

8c-7/01 Tryckning på plant förda arbetsstycken 
8c-7/02 Prägling och tryckning på samma maskin 
8c-7/03 Rapportanordningar 
8c-7/04 Valstryckmaskiner med färgduk 
8c-7/05 Tryckning av virkvaror 
8c-7/10 Valstryckmaskiner för tryckning av materialbanor i allmänhet 
8c-8 Schablontryck för textilmaterial, golvbeläggningar, väggbeklädnader e.d. 

(schablontryck genom sprutningsförfaranden 8a-1; för kontorstryckmaskiner 15d-37) 
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8c-9 Maskindelar, t.ex. valsar, plattor, raklar (framställning av tryckformar e.d. 15b); 

Schabloner; Tillbehör, t.ex. tryckunderlag (schabloner som sådana 8a-2/02) 
8c-10 Rengöring av delar till maskiner för tryckning t.ex. av mönstervalsar eller tryckdukar 
8c-11/01 Andra anordningar eller förfaranden vid tryckning av textilmaterial, golvbeläggningar, 

väggbeklädnader e.d. 
8c-11/03 Anordningar för ångning (vid oxidation av garner eller för karbonisering 8b-13) 

8d Rengöring eller appretering av tvättkläder, mekanisk del 
(appretering, kemisk del 8i – 8n) 
Tvättning av tvättkläder 

8d-1 Tvättkokkittlar (eldningsanordningar 24a, 36a, 53g, 66a) 
8d-2 Kokkittlar med övergjutningsanordningar; Övergjutningsanordningar 
8d-3 Tvättmaskiner med borstar 
8d-4 Tvättmaskiner vid vilka tvätten passerar mellan valsar 

Tvättmaskiner med omrörande eller gnuggande tvättorgan 
8d-5/01 Tvättmaskiner med omrörare 
8d-5/02 Tvättmaskiner med omrörare med höj- och sänkbar, vridbar axel 
8d-5/03 Tvättmaskiner med omrörare och anordning för omkastning av rörelseriktningen 
8d-5/04 Tvättmaskiner med roterande tvättkroppar, t.ex. valsar, vingar eller stänger 
8d-5/05 Tvättmaskiner med fram-och-återgående tvättkroppar, t.ex. rullar, valsar, ribbor eller 

mot varandra rörliga gnuggande bräden 
8d-5/06 Tvättmaskiner med svängande tvättkroppar, t.ex. valsar eller ribbor 
8d-5/07 Tvättmaskiner med gungformigt utformade tvättkroppar som gnuggar tvätten mot 

rostliknande underlag 
8d-5/08 Tvättmaskiner med tvättskiva och fast kar 
8d-5/09 Tvättmaskiner med svängande eller roterande kar och rörligt tvättorgan eller fast eller 

rörlig skiva 
8d-5/10 Tvättmaskiner med tvättkroppar och ändlösa band 
8d-5/11 Tvättmaskiner med kokkittel och anordningar för uppvärmning, vattencirkulation eller 

övergjutning 
8d-5/12 Med tvättorgan försedda tvättmaskiner, lätt påmonterbara och avmonterbara vid karet 
8d-5/13 Med tvättorgan försedda tvättmaskiner med drivanordning gemensam med vridmaskin 

Trumtvättmaskiner; Centrifuger för torkning av tvätt (8a-19; 29a; centrifuger i 
allmänhet 82b) 

8d-6/01 med tillförsel av ånga och vatten 
8d-6/02 med uppvärmning och övergjutning 
8d-6/03 med fram-och-tillbakasvängande eller vaggande behållare 
8d-6/04 med roterande behållare 
8d-6/05 med i en yttre behållare roterande tvättrumma 
8d-6/06 med ett kring en fast axel roterbart eller förskjutbart omröringsorgan 
8d-6/07 med ett i trumman löst anordnat tvättorgan 
8d-6/08 med organ som pressar eller klämmer tvätten  
8d-6/20 med sned rotationsaxel 
8d-6/30 Torkcentrifuger; Trumtvättmaskiner användbara som torkcentrifuger  
8d-6/40 med utsvängbar trumma 
8d-6/50 Konstruktion av trummor 
8d-6/60 Lager eller tillslutningsanordningar för trummor, allmänt 
8d-6/70 Lager eller tillslutningsanordningar för trummor, lätt påmonterbara och avmonterbara 

vid karet 
8d-6/80 Drivanordningar, allmänt 
8d-6/81 Drivanordningar för trumtvättmaskiner kombinerade med vridmaskiner  
8d-6/82 Anordningar för omkastning av rörelseriktningen (47h) 
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Skålformiga eller trattformiga tvättstötar, t.ex. i kombination med tvättmaskiner 
8d-7/01 med handtag 
8d-7/10 med hävstångsdrivanordning 
8d-7/20 med roterande eller svängande behållare 
8d-8/01 Tvättstampar eller slagorgan, t.ex. i kombination med tvättmaskiner 
8d-8/10 Pressorgan eller klämorgan som gnuggar tvätten, t.ex. i kombination med 

tvättmaskiner 

Tvättmaskiner med pumpar drivna av motorer eller kokånga; Speciella 
tvättmaskiner; Tvättförfaranden 

8d-9/01 med rörliga tvättbehållare 
8d-9/10 med organ som klämmer tvätten 
8d-9/20 med luftpumpar eller vattenpumpar 
8d-9/30 drivna av ångmotorer, vattenmotorer, gasmotorer eller elektriska motorer 
8d-9/40 drivna av kokånga 
8d-9/50 Tvättförfaranden eller anordningar därför 
8d-9/60 Manövreringsanordningar eller kontrollanordningar för tvättmaskiner 
8d-9/70 Tvättanordningar, blekningsanordningar eller sköljanordningar för stora 

tvättinrättningar; Transportanordningar; Transportabla tvättinrättningar 

Tvättbräden; Tvättkar; Ställ eller stativ för tvättbräden eller tvättkar 
8d-10/01 Tvättbräden med skrubbyta av metallplåt 
8d-10/02 Tvättbräden med skrubbyta av metalltråd 
8d-10/03 Tvättbräden med skrubbyta av trä 
8d-10/04 Tvättbräden med skrubbyta av glas, cement, kork, tagel, gummi e.d. 
8d-10/10 Tvättbräden med anordningar för tillförsel av såpa eller tvål 
8d-10/11 Stänkskydd; Fotkonstruktioner för tvättbräden 
8d-10/20 Hållare för fästning av tvättbrädet vid kar 
8d-10/30 Anordningar för skrubbning eller gnuggning av tvätt 
8d-10/40 Tvättkar; Ställ eller stativ för tvättkar 
8d-10/60 Tvättkar med räfflade väggar 
8d-10/70 Tvättkar med insatskorgar användbara som avrinningsanordningar; 

Avrinningsanordningar 
8d-10/80 Lock eller handtag för tvättkar 
8d-10/90 Upphettningsanordningar, ventiler, stänkskydd e.d. för tvättkar 

Tvättbehandling 
8d-11/01 Blåelsepåsar; Behållare för blekningsmedel, tvål eller såpa 
8d-11/02 Märkning av tvätt 
8d-11/03 Tvättsäckar; Tvättbehållare; Tvättkorgar; Tvätträkningsanordningar; Sorteranordningar 
8d-11/04 Tvätttänger; Byktänger; Bykkäppar 

Torkning av tvätt 
Vridmaskiner; Skruvpressar 

8d-12/01 Tryckregleringsanordningar för vridmaskiner 
8d-12/02 Tryckutlösningsanordningar för vridmaskiner 
8d-12/03 Drivanordningar, lager eller stativ för vridmaskiner 
8d-12/04 Vridmaskiner kombinerade med tvättmaskiner, tvättbräden, manglar eller 

strykmaskiner  
8d-12/05 Handvevsanordningar för vridmaskiner 
8d-12/06 Avloppsbräden eller valsskyddsbräden för vridmaskiner 
8d-12/07 Anordningar för att tillföra eller avleda tvätten vid vridmaskiner 
8d-12/08 Skyddsanordningar vid vridmaskiner 
8d-12/09 Vridmaskinsvalsar 
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8d-12/10 Fästning av vridmaskiner vid kar, bord eller stativ 
8d-12/11 Skruvpressar; Anordningar för utpressning av vatten 
8d-12/12 Urvridningsanordningar; Anordningar för fasthållande av tvätten vid urvridning för 

hand 

8d-13/01 Klädstreck, t.ex. med anordningar för fasthållning av tvättplaggen 
8d-13/02 Klädstreckshållare; Spännanordningar för klädstreck 
8d-13/03 Upplindningsrullar med anordningar för att hålla klädstrecket spänt 
8d-13/04 Upplindningsanordningar för klädstreck 
8d-13/05 Styrrullar; Klädstreckshakar 
8d-13/06 Fastklämningsanordningar eller förbindningsanordningar för klädstreck 
8d-13/07 Avståndshållare för klädstreck; Anordningar för övertäckning av klädstreck; Rengöring 

av klädstreck 
8d-13/08 Stolpar för klädstreck 
8d-14/01 Tvättklämmor av trä 
8d-14/02 Tvättklämmor av metall eller porslin 
8d-14/03 Påsar eller behållare för tvättklämmor; Klämmor för på marken för solblekning 

utspända tvättplagg 
8d-15/01 Torkställningar; Torkställ; Torkstöd 
8d-15/02 Torkställningar för fönster eller balkonger 
8d-15/03 Väggtorkställningar 
8d-15/04 Torkställningar för tak 
8d-15/05 Torkställningar vid kakelugnar, spisar, värmeelement eller badkar 
8d-15/06 Torkribbor; Torkstavar; Torkkrokar; Anordningar för isärhållande av upphängda 

tvättplagg 
8d-15/07 Anordningar för torkning med hjälp av ånga eller varmluft; Torkmaskiner; 

Torkförfaranden (82a; 8b) 

Torkanordningar; Sträckanordningar 
8d-16/01 för gardiner 
8d-16/02 för tvätt e.d.; Fasthållningsanordningar 

Appretering av tvättkläder, mekaniska delen 
8d-17 Maskiner eller anordningar för stärkning 

Tvättmanglar (8b-21) 
8d-18/01 Tvåvalsmanglar 
8d-18/02 Trevalsmanglar eller flervalsmanglar, t.ex. med lös pålindningsvals 
8d-18/03 Manglar med bord och vals 
8d-18/04 Lådmanglar; Planmanglar 
8d-18/05 Cylindermanglar 

8d-19 Anordningar för fuktning, stänkning eller dampning vid strykning; Stärkelseutstrykare 

Strykmaskiner för tvätt; Tvättpressar (för vävnadsbanor 8b-17 – 8b-24); 
Maskiner för hopläggning och vikning av tvättplagg (för vävnadsbanor 8f-5); 
Glansstrykningsanordningar; Kantglättningsanordningar (33c-15/03) 

8d-20/01 Strykmaskiner med rörligt strykjärn eller roterande strykskiva 
8d-20/02 Strykmaskiner med strykbord och strykvals; Glidstrykmaskiner 
8d-20/03 Valsstrykmaskiner 
8d-20/04 Strykmaskiner med strykvals och stryklåda eller strykskena 
8d-20/10 Tvättpressar eller klädpressar i allmänhet 
8d-20/11 Maskiner för pressning eller strykning av kragar; Strykning eller rundning av kragar 
8d-20/12 Strykning av snibbkragar 
8d-20/13 Strykning av dubbelvikta kragar 
8d-20/14 Maskiner för formning av manschetter 
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8d-20/15 Maskiner för pressning eller strykning av skjortor 
8d-20/20 Drivanordningar, omkastningsanordningar, inkopplingsanordningar eller 

urkopplingsanordningar för strykmaskiner 
8d-20/21 Säkerhetsanordningar; Skyddsanordningar 
8d-20/22 Tillföringsanordningar eller styranordningar för strykgodset; Medbringare 
8d-20/23 Upphettningsanordningar; Anordningar för bortsugning av ånga 
8d-20/24 Avstrykare; Rengöringsanordningar 
8d-20/25 Strykunderlag; Strykdynor: Strykinlägg 
8d-20/26 Valsar; Överdrag för valsar 
8d-20/27 Vikningsbord; Fästklämmor 
8d-20/40 Anordningar för inspänning av skjortlinningar eller fastspänning av skjortor 
8d-20/50 Anordningar för glansstrykning, maskiner för kantglättning e.d. (33c-15/03) 
8d-20/60 Maskiner för ihopläggning och vikning av tvättplagg; Anordningar för uppstapling av 

tvättplagg 

Strykjärn, t.ex. elektriska; Tillbehör för strykjärn (elektrisk värmealstring 21h-8, 
21h-13/16) 

8d-21/01 Strykjärn med löstagbart stryklod 
8d-21/02 Strykjärn för uppvärmning med hjälp av brännbara fasta ämnen anordnade i deras 

inre  
8d-21/03 Gasstrykjärn 
8d-21/04 Strykjärn för uppvärmning med hjälp av sprit 
8d-21/05 Strykjärn för uppvärmning med hjälp av olja, karbid eller varmvatten 
8d-21/06 Elektriska strykjärn (elektrisk värmealstring 21h-8, 21h-13/16) 
8d-21/07 Ångstrykjärn; Strykjärn med anordningar för fuktning eller dampning 
8d-21/08 Rullstrykjärn; Glättkolvar; Krusstrykjärn 
8d-21/09 Strykjärn med uppställningsanordningar; Strykjärn med anordningar för avlyftande från 

strykgodset 
8d-21/10 Ugnar eller uppvärmningsanordningar för strykjärn; Avkylningsanordningar 
8d-21/11 Ställ, underlag eller upphängningsanordningar för strykjärn 
8d-21/12 Anordningar för rengöring eller vaxning av strykjärn 
8d-21/13 Tillföringsledningar för strykjärn 

8d-22/01 Fristående strykbräden 
8d-22/02 Strykbräden fästbara vid bord  
8d-22/03 Strykbräden fästbara vid väggar  
8d-22/04 Strykbräden infällbara i väggar eller skåp  
8d-22/05 Strykbräden med ärmstrykbräden 
8d-22/06 Ärmstrykbräden; Strykbräden utan fötter 
8d-22/07 Strykbräden kombinerade med bord 
8d-22/08 Strykbräden kombinerade med trappstegar 
8d-22/09 Strykbräden kombinerade med tvättbehållare eller torkställningar; 

Fasthållningsanordningar för klädesplagg 
8d-22/10 Strykbräden kombinerade med tvättställ, tvättmaskiner, stolar e.d.  
8d-22/11 Strykbräden med underlag eller uppvärmningsplattor för strykjärn 
8d-22/12 Överdrag för strykbräden; Fästning av överdrag vid strykbräden 

8e Anordningar för rengöring eller vändning av säckar; Rengöring, 
sortering eller ifyllning av bolsterfjäder; Framställning av 
bolsterfjäder av fågelfjäder 

8e-4 Anordningar för rengöring eller vändning av säckar 
8e-5/01 Rengöring, sortering eller ifyllning av bolsterfjäder 
8e-5/02 Framställning av bolsterfjäder av fågelfjäder 
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8f Vikning, mätning, upplindning, läggning, dubblering, avskärning, 

iordningställande eller förpackning av garner (76d-21/02), väv, 
virkvaror e.d. (anordningar för mätning av band 42b-5; maskiner för 
mätning av ytor 42c-13) 

8f-1/01 Anordningar för mätning av vävbanor eller balar 
8f-1/02 Anordningar för mätning kombinerad med avskärning 
8f-2 Anordningar för mätning och märkning av vävbanor genom påtryckning av siffror eller 

anbringande av märken 
8f-3/01 Maskiner för upplindning av vävbanor, band eller spetsar 
8f-3/02 Anordningar för reglering av spänningen vid upplindningsmaskiner 
8f-3/50 Felsökning (42h-34/07; 42k-22) 
8f-3/51 Maskiner för avsyning; Kontrollbord 
8f-4 Maskiner för mätning och upplindning av vävbanor e.d. (42b-5; räkneverk 42p) 
8f-5 Maskiner för läggning och tvärvikning av vävbanor (för tvättplagg 8d-20/60) 
8f-6/01 Maskiner för dubblering av väv 
8f-6/02 Inställningsanordningar vid dubbleringsmaskiner 
8f-7/01 Upplindningsvalsar vid maskiner för mätning, upplindning eller märkning 
8f-7/02 Upplindningsbräden vid maskiner för mätning, upplindning eller märkning 
8f-8/01 Maskiner för tväravskärning av vävbanor (på vävstolen 86c-33; för pappersbanor 

55e-5) 
8f-8/02 Maskiner för diagonalavskärning av vävbanor (på vävstolen 86c-33; för pappersbanor 

55e-6) 
8f-8/03 Delning av väv genom rivning eller bränning 
8f-9/01 Maskiner för längsavskärning av vävbanor (på vävstolen 86c-33, 86d-3; för 

pappersbanor 55e-4) 
8f-9/02 Beskärning eller utskärning av spetsar eller broderier (avskärning av hjälptrådar 

8b-32) 
8f-10/01 Anordningar för beskärning av tapeter eller vävbanor (3d-5; 3d-7/00; 86c-33) 
8f-10/02 Beskärning av materialrullar utan avlindning 
8f-10/03 Anordningar för utstansning av prover (tillskärning genom stansning i skrädderi 

3d-3/05, 3d-7/08) 
8f-11/01 Maskiner för tillskärning av varuprov 
8f-11/02 Verktyg för tillskärning av varuprov 
8f-12 Anordningar för avskärning av linoleum, tapeter e.d. 

Iordningställande eller förpackning av textilmaterial; Provklämmor, provkartor 
e.d.; Maskiner för påklistring av tygprov (54g-11/60; 54g-15/01; 54g-17; 
81c-17) 

8f-13/01 Etiketter för fästning för hand; Fästning av etiketter för hand 
8f-13/02 Etiketter för fästning med hjälp av maskiner; Fästning av etiketter med hjälp av 

maskiner 
8f-13/03 Kartor, spolar eller bräden för upplindning 
8f-13/10 Behållare för materialrullar e.d. 
8f-13/11 Bandrullar 
8f-13/12 Framställning av provkartor 
8f-13/13 Framställning av garndockor 
8f-13/14 Hankhållare 
8f-13/15 Inslagning av textilmaterial 

8f-14 Sammanfogning av textilmaterial genom trådlösa sömmar [64-] 

8g Framställning av plissé, rysch eller tofsar 
8g-1 Plissering med verktyg 
8g-2 Plissering med maskiner 
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8h Beläggningsmaterial, t.ex. linoleum, mekanisk del; Linkrusta, 

vaxduk, tapeter eller liknande överdragna material, mekanisk del 
(kemisk del 81, 8n; 15k-9/12; framställning av beläggningsmaterial av 
gummi, mekanisk del 39a-10/07, 39a6) 

8h-1 Framställning av linoleum utgående från plattor av täckmassa 
8h-2 Framställning av linoleum utgående från kornig täckmassa 
8h-3 Valspressar, plattpressar eller andra maskiner för färdigbearbetning vid framställning 

av linoleum eller linkrusta 
8h-4 Ersättningsmaterial för linoleum 
8h-5 Masurering, ådring e.d. av genommönstrat linoleum 
8h-6 Väggbeläggningar; Linkrusta; Fanertapeter; Metallpapper; Tapeter; Förfaranden för 

framställning därav (tryckning, mekanisk del 8c-4, 8c-7; tryckning, kemisk del 8n; 
15k-9/12; av gummi 39b) 

8h-7 Vaxduk eller konstläder av överdragna textilmaterial e.d.; Föremål framställda genom 
impregnering eller överdragning av textilmaterial eller papper, mekanisk del (kemisk 
del 8l-2; konstläder av plastiska massor 39a-24, 39a7-3/02, 39b) 

8h-8 Textilmaterial med ytskikt av andra slag, t.ex. metalliska, och bindemedel; Sömmar i 
sådana material i allmänhet (överdragning av väv med metaller 48a-2, 48b-10); 
Framställningsförfaranden för sådana material, mekanisk del (kemisk del 8l-4; papper 
55f; ornamentering 75a – 75d) 

8i Blekning eller tvättning, kemisk del 
8i-1 Blekning i allmänhet, kemisk del; Blekning med hjälp av vätesuperoxid eller andra 

blekmedel som inte omfattas av 8i-2 eller 8i-3 (mekanisk del 8a-1 – 8a-19) 
8i-2 Blekning med hjälp av klor eller klorhaltiga blekmedel 
8i-3 Blekning med användning av elektrisk energi, kemiskt verksamma strålar e.d. 
8i-4 Bykning före färgningen; Luftning av spinnfibrer 
8i-5 Tvättning (mekanisk del för textilmaterial i allmänhet 8a; för tvättkläder 8d; för ylle 

76a); Tvålfria tvättmedel (tvålhaltiga tvättmedel 23e-2); Blåelsepreparat; 
Fuktningsmedel, som inte omfattas av 8i-1 – 8i-4 eller 8o [-52] 

8i-5 Tvättning, kemisk del (mekanisk del för textilmaterial i allmänhet 8a; för tvättkläder 8d; 
för ylle 76a) [52-] 

8k Textilbehandling, kemisk del (29b, mekanisk del 8a, färgning, 
förberedning för färgning eller förtyngning av textilier 8m, tygtryck eller 
annan mönstring på textilier genom tryckning 8n; överdragning av 
textilgods med täckskikt 8l) 

8k-1/01 Limning, klistring eller preparering av trådar; Snodda trådar eller garner för 
vidarebearbetning (mekanisk del 8a-25, 8a-26; preparering av spinnbana växtfibrer 
29b-5/01) 

8k-1/04 Avlimning; Avklistring; Avlägsnande av prepareringsmedel 
8k-1/08 Appretering med hjälp av stärkelse eller med hjälp av andra fyllnadsmedel; 

Tvättstärkelsepreparat; Avivering (mekanisk del 3a, 8b, 8d) 
8k-1/10 Framställning av permanentförstyvade eller stärkta flerskiktade tvättplagg (mekanisk 

del 3a-3 – 3a-5, 3a1) 
8k-1/15 Mattering (spinnmattering 29b-3) 
8k-1/20 Behandling för att åstadkomma svällbeständighet, krympfrihet eller skrynkelfrihet (vid 

framställning av konsttråd 29b-3) 
8k-1/25 Nedsättning av filtningsförmågan hos animaliska textilier 
8k-1/30 Förädling av trådar, garner, vävnader eller virkade varor genom kemisk inverkan på 

fibersubstansens yta (effekttrådar 8m-2/02, 8m-2/03) 
8k-1/35 Masksäkring av vävnader eller virkade varor 
8k-1/40 Andra förfaranden vid textilförädling (svällningsmedelsbehandling 8k-2, impregnering 

8k-3; valkning 8k-5; 29b-4; 29b-6) 
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8k-2 Behandling med svällningsmedel, t.ex. mercerisering; Merceriseringshjälpmedel 

(mekanisk del 8a-20 – 8a-24) 
8k-3 Impregnering av textilgods, t.ex. för att erhålla vattenbortstötande produkter (8l-2, 

mekanisk del 8a-27, 76c-27; gastäta vävnader för luftskepp 62a-25 – 62a-28; gastäta 
vävnader mot stridsmedel 61b-1/01) 

8k-4 Behandling för att erhålla eldsäkert textilgods (mekanisk del 8a-27) 
8k-5 Valkning eller betning av trådar, garn, vävnader eller virkade varor (betning för 

färgning eller tygtryck 8m; mekanisk del 8a-30 – 8a-32; kemisk förbehandling av fibrer 
för filttillverkning 29b-5/08) 

8l Beläggningsmaterial, t.ex. linoleum, kemisk del; Vaxduk, takpapp 
eller liknande överdragna material, kemisk del (tapeter av 
textilmaterial 8n; framställning av beläggningsmaterial av gummi, 
mekanisk del 39a-10/07) 

8l-1 Linoleum; Linoleumersättning (mekanisk del 8h; beläggningar för golv eller vägar 19c, 
37d; linoleumcement 39b) 

8l-2 Vaxduk; Konstläder eller väggbeklädnader framställda genom impregnering eller 
överdragning av textilmaterial eller papper (8h-7; läderersättning av animaliskt 
hudavfall, köttavfall eller läderavfall 39b) 

8l-3 Takpapp (mekanisk del 55f-14; takbestrykningsmedel 22g-8) 
8l-4 Textilmaterial med andra ytskikt; Förfaranden för framställning (mekanisk del 8h-8; 

överdragning av väv med metaller 48a-2, 48b-10) 

8m Färgning eller betning, kemisk del; Framkallning av färger på fiber; 
Beredning av färgmedel 
Färgning av fibermaterial eller läder 

8m-1/01 Färgning i allmänhet; Tillsatser till färgbad 
8m-1/02 Bykning efter färgningen 
8m-1/03 Färgning av animaliska fibrer 
8m-1/04 Färgning av vegetabiliska fibrer 
8m-1/05 Färgning av konstsilke eller filmer av cellulosaestrar eller cellulosaetrar i färgbad 
8m-1/06 Färgning av konstsilke eller filmer av regenererad cellulosa i färgbad 
8m-2/01 Färgning av blandväv i flera färger; Tillsatser till färgbaden 
8m-2/02 Framställning av effekttrådar av vegetabiliska fibrer 
8m-2/03 Framställning av effekttrådar av animaliska fibrer 
8m-3/01 Färgning med kypfärgämnen i allmänhet 
8m-3/02 Färgning med enolderivat av kypfärgämnen 
8m-3/03 Kypfärgämnen i form av blandningar (enhetliga föreningar 22b-2, 22b-3; 22e-1, 

22e-7/01, 22e-7/02; 12o-23/02) 
8m-4 Färgning med naturfärgämnen (med indigo 8m-3/01) 
8m-5 Färgning med alizarin eller liknande betfärgämnen 
8m-6 Färgning med anilinsvart eller liknande oxidationsfärgämnen 
8m-7 Färgning med azofärgämnen; Efterbehandling av färgningen med metallsalter 
8m-8/01 Färgning med svavelfärgämnen i allmänhet 
8m-8/02 Färgning av animaliska fibrer 
8m-8/03 Färgning av vegetabiliska fibrer 
8m-9 Färgning med oorganiska medel 
8m-10/01 Färgning av icke-textila material 
8m-10/02 Färgning av pälsar 
8m-10/03 Färgning av läder 
8m-11/01 Betning i färgeri eller tygtryck 
8m-11/02 Förtyngning av fibermaterial, t.ex. natursilke eller konstsilke 
8m-12 Framkallning av färgningar på fibern; Färgningsförfaranden 
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8m-13 Beredning av färgmedel; Färgpreparat 

8n Tygtryck eller annan ornamentering på textilmaterial, kemisk del 
Tygtryck 

8n-1/01 Tygtryck i allmänhet; Beredning av tygtrycksfärger 
8n-1/02 Tryckning med kypfärgämnen 
8n-1/03 Tryckning med azofärgämnen 
8n-1/04 Tryckning med betfärgämnen 
8n-2 Lösningsmedel för tygtrycksfärger; Förtjockningsmedel 
8n-3 Reserver för tygtrycksfärger 
8n-4/01 Etstryck för textilmaterial i allmänhet 
8n-4/02 Etstryck på kypfärgämnen 
8n-4/03 Etstryck på azofärgämnen 
8n-4/04 Etstryck på betfärgämnen 

Ornamentering på textilmaterial utom tygtryck, kemisk del 
8n-5/01 Ornamenteringar i allmänhet (75b) 
8n-5/02 Fixering av silkefinish med kemiska medel (8b-26/01; 8b-26/03; 8b-26/06) 
8n-5/03 Framställning av stickningsmönster på kemisk väg med hjälp av etsning 
8n-5/04 Metallisering av väv (genom påsprutning av pulver 48b-11/01 – 48b-11/04, 48b-12, 

48b-7/00, 48b-13/00) 
8n-8 Masurering eller marmorering på textilmaterial (75d-16; 75d-17) 

8o Fiberskyddsmedel, vätmedel eller skummedel i allmänhet 
Fiberskyddsmedel mot sura eller alkaliska vätskor i allmänhet; Vätmedel eller 
skummedel, t.ex. för användning som rengöringsmedel eller tvättmedel 
(uteslutande för blekbad eller tvättbad 8i; för merceriseringslutar 8k-2; för 
färgbad 8m; för tryckpastor 8n; för karboniseringsbad 29b; för läderindustrin 
28a; framställning av enhetliga kemiska föreningar, som ska användas som 
fiberskyddsmedel, vätmedel eller skummedel 12o, 12p, 12q) [-64] 

Fiberskyddsmedel mot sura eller alkaliska vätskor; Vätmedel eller 
skumningsmedel i allmänhet (vätmedel eller skumningsmedel, som samtidigt 
användes som rengöringsmedel eller tvättmedel 23e; endast för blekbad eller 
tvättbad 8i; för merceriseringsbad 8k-2; för färgbad 8m; för tryckpastor 8n; för 
karboniseringsbad 29b; för läderindustrin 28a; framställning av enhetliga 
kemiska föreningar, som ska användas som fiberskyddsmedel, vätmedel eller 
skumningsmedel 12o, 12p, 12q) [64-] 

8o (Ingen gruppindelning) 
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	8c Tryckning på garn, väv, virkvaror, golvbeläggningar, väggbeklädnader e.d., mekanisk del
	8d Rengöring eller appretering av tvättkläder, mekanisk del
	8e Anordningar för rengöring eller vändning av säckar; Rengöring, sortering eller ifyllning av bolsterfjäder; Framställning av bolsterfjäder av fågelfjäder
	8f Vikning, mätning, upplindning, läggning, dubblering, avskärning, iordningställande eller förpackning av garner, väv, virkvaror e.d.
	8g Framställning av plissé, rysch eller tofsar
	8h Beläggningsmaterial; Linkrusta, vaxduk, tapeter eller liknande överdragna material, mekanisk del
	8i Blekning eller tvättning, kemisk del
	8k Textilbehandling, kemisk del
	8l Beläggningsmaterial, t.ex. linoleum, kemisk del; Vaxduk, takpapp eller liknande överdragna material, kemisk del
	8m Färgning eller betning, kemisk del; Framkallning av färger på fiber; Beredning av färgmedel
	8n Tygtryck eller annan ornamentering på textilmaterial, kemisk del
	8o Fiberskyddsmedel, vätmedel eller skummedel i allmänhet

