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28 Garveri; Behandling av skinn; Bearbetning eller 

vidarebehandling av läder 
 

28a Kemisk behandling av skinn, hudar eller läder; Naturliga eller 
syntetiska garvämnen; Impregnering eller konservering av läder 

28b Mekanisk behandling eller bearbetning av hudar, skinn eller läder; 
Färgning av fällar eller läder; Tillverkning av drivremmar; 
Pälstillskärning; Mekaniska garverianordningar 

 

28a Kemisk behandling av skinn, hudar eller läder; Naturliga eller 
syntetiska garvämnen; Impregnering eller konservering av läder 
Förbehandling av hudar för garvning 

28a-1 Konservering, vekning, smultning, kalkning eller avhåring av råhudar (28b; 66a-7) 
28a-2 Avkalkning, betning, rengöring, pickling, avpickling eller annan förbehandling av hudar 

för garvning 

Garvning i allmänhet av hudar eller skinn 
28a-3 Vegetabilisk garvning; Mineralisk garvning; Kombinationsgarvning; Glacégarvning; 

Fettgarvning 
28a-4 Snabbgarvning i allmänhet, t.ex. under tryck eller vakuum 

Speciella garvningsförfaranden 
28a-5 Garvning med elektricitet 
28a-6 Garvning med speciella kemikalier, t.ex. formaldehyd eller sulfitcellulosaavfallslut; 

Framställning av syntetiska garvämnesblandningar (framställning av enhetliga 
kemiska föreningar av garvämneskaraktär 12o, 12p, 12q) 

28a-7 Partiell garvning; Garvning av formad hud 
28a-8 Framställning av speciella läderartiklar, t.ex. tekniska läderprodukter, hjulskenor, 

packningar, läderremmar, läder av tarmar eller tennissträngar (läderersättning av 
djurhud, kött eller läderavfall utan bindemedelstillsats 39b-26/01) 

Beredning av läder 
28a-9 Impregnering, infettning, härdning, konservering eller avfettning av läder (22g-5; 

23c-1; 28b-13) 
28a-11 Framställning av mönster på läder genom garvning (8m-10; 75b-11; 75b-19); 

Framställning av konstgjord narv genom speciell kemisk förbehandling av lädret 
genom garvning (28b-18; 75c-5) 

28a-12 Beredning av pälsskinn, kemiska delen; Blekning av pälsar 
28a-13 Naturliga garvämnen; Kemisk utvinning eller rening av naturliga garvämnen; 

Återvinning av garvämnen genom avgarvning av läder (avgarvning av läder som 
förbehandling av ämnen för limberedning 22i-3) 

28b Mekanisk behandling eller bearbetning av hudar, skinn eller läder; 
Färgning av fällar eller läder; Tillverkning av drivremmar; 
Pälstillskärning; Mekaniska garverianordningar (kemiska 
förfaranden 28a, sadelmakeri 56a, tillverkning av skodon 71c) 
Maskiner för avlägsnande av köttrester eller hår från skinn eller hudar 

28b-1/01 Maskiner i allmänhet för borttagning av köttrester eller hår från skinn eller hudar 
(28a-1; 66a-7) 

28b-1/02 Maskiner för avskrapning av kött eller avhårning med arbetsunderlag i form av 
cylindersegment 

28b-1/03 Maskiner med knivar av tallriksform eller bandform för borttagning av köttrester 
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28b-2 Maskiner för borttagning av kött eller avhårning med fastspänningsunderlag i form av 

en trumma eller med arbetsbord av cylindrisk eller konisk form 
28b-3 Maskiner för borttagning av kött eller avhårning med plana arbetsbord eller med 

frammatade arbetsunderlag 

Maskiner för sträckning av hudar, fällar eller läder 
28b-4 Förfaranden eller maskiner för sträckning eller pressbearbetning av hudar eller läder i 

allmänhet 
28b-5 Sträckmaskiner med arbetsbord i valsform 
28b-6 Sträckmaskiner med skjutbar arbetsplatta för huden; Sträckmaskiner med i 

transportband upphängda arbetsplattor för huden 
28b-7/01 Sträckramar eller klämmor för läder 
28b-7/02 Spännanordningar för pälsverk eller skinn; Fanor 

Maskiner för utstötning, falsning, skavning eller spaltning för hudar, 
skinn eller läder 

28b-8 Maskiner för utstötning av lädrets narvsida (28b-4 – 28b-7) 
28b-9 Maskiner för falsning av läder; Skavningsmaskiner 
28b-10/01 Förfaranden eller maskiner för spaltning av hudar eller läder (28b-23; 28b-24); 

Anordningar för påtryckning av måttuppgifter från maskiner för mätning av hudar e.d. 
(ytmätningsmaskiner för läder 42c-13) 

28b-10/02 Maskiner för spaltning med bandkniv (28b-24/03) 
28b-11/01 Maskiner eller anordningar för skärning, stansning eller hålslagning av läder eller 

liknande material; Stansknivar för läder, t.ex. för skosulor eller klackskivor (71c-31; 
71c-32; 71c-27/00 – 71c-33/02) i allmänhet (28b-22) 

28b-11/02 Bryggstansar 
28b-11/03 Bearbetning av underläggsblock 
28b-11/04 Stansknivar 
28b-11/05 Hålpipor 
28b-11/06 Skärmaskiner; Fräsmaskiner 

Stollning, hamring, mjukgörning, glättning, slipning, mönstring, 
chagrinering eller mangling av läder, skinn eller hudar 

28b-12/01 Maskiner för valsning av läder; Mangelverk 
28b-12/02 Läderhammare 
28b-13 Anordningar för smidiggöring eller mjukgöring av läder, t.ex. för stollning, valkning eller 

krusning (28a-9) 
28b-14 Förfaranden eller anordningar för glättning, pressning, jämning eller blankgörande av 

läder; Pressning, utbredning eller utslätning av skinn 
28b-15 Slipmaskiner för läder 
28b-16 Maskiner för glansstötning eller borstning av läder; Maskiner för anbringande av 

artificiell narv på läder, s.k. chagrineringsmaskiner 
28b-17 Maskiner eller anordningar för färgning, infettning, avfettning, betning, lackering, 

spackling, impregnering eller torkning av skinn, hudar eller läder (kemisk färgning av 
läder 8m-10; kemisk beredning 28a-9 – 28a-12; annan torkning av hudar, skinn eller 
läder 82a) 

28b-18 Maskiner eller anordningar för framställning av mönster på läder; Vagnvalsar (28a-11; 
28a-12; 75b-11; 75b-19; 75d-21) 

28b-19 Maskiner för rullning, lindning eller förpackning av läder 

Framställning av läderremmar 
28b-20 Maskiner eller förfaranden för framställning av läderremmar, t.ex. drivremmar, remmar 

för åkdon, läderband e.d.; Rundning av läderremmar (drivremmars beskaffenhet 
47d-2; sadelmakeriverktyg 56a-4) 

28b-21 Maskiner eller ramar för remsträckning 
28b-22/01 Maskiner för skärning, hålslagning, stansning eller fräsning av remmar eller band av 

läder (28b-11) 
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28b-22/02 Spiralskärmaskiner 
28b-23 Maskiner för skärfling eller spaltning med ringformiga eller skålformiga knivar 
28b-24/01 Maskiner för skärfling eller spaltning med rak eller krökt knivegg (66b-15) med fasta, 

fram-och-återgående eller svängande spaltningsknivar 
28b-24/02 Maskiner för skärfling eller spaltning med tallriksformad knivar eller frästrissor 
28b-24/03 Maskiner för skärfling eller spaltning med bandknivar 
28b-24/04 Skärfling av remändar 

28b-25/01 Skärmaskiner för pälsskinn i allmänhet; Avhårning (3e-6, 3e-13/00) 
28b-25/02 Maskiner för avhårning av pälsskinn (28b-1) 
28b-25/03 Maskiner för buntmakeri; Beredning av pälsskinn; Torkning av pälsskinn 
28b-25/04 Tillverkning av våder eller band av skinn 
28b-25/05 Förädling av pälsskinn (8b) 
28b-25/06 Färgning av pälsskinn (kemiska förfaranden 8m-10) 
28b-26 Verktyg för garveri, skinnbearbetning eller läderbearbetning 
28b-27/01 Roterande garvtrummor eller spännramar för läder 
28b-27/02 Garvkar; Fat för garvextrakt 
28b-27/03 Anordningar för lagring av garvämnen (28a-13) 
28b-27/04 Avgasningsventiler för garvfat 
28b-27/05 Transportanordningar 
28b-27/06 Drivanordningar för garvtrummor 
28b-28/01 Pressning eller formning av läder (28b-11; bearbetning av läderkanter; omvikning, 

omböjning, bränning, glättning, polering, impregnering med färgämne 71c-15; 
71c-7/00 – 71c-7/24) 

28b-28/02 Knivvalsar eller liknande valsar som maskinelement (28b-1 – 28b-6; 28b-8 – 28b-10) 
28b-28/03 Underlag för arbetsstycken; Valsar för arbetsmaterial; Uppbärningsanordningar vid 

maskiner för bearbetning av hudar eller läder (28b-1 – 28b-6; 28b-8 – 28b-10) 
28b-28/04 Konstläder; Maskiner för tillverkning av konstläder; Sönderdelning av läderavfall, t.ex. 

maskiner för skärning av läderavfall till limkokning (8h; 8l; 8n; 39a; 39b) 
28b-28/05 Framställning av ytbildningar eller flätverk av läder 
28b-28/06 Framställning av alster av läder som inte omfattas av 28b-28/04 eller 28b-28/05 
28b-28/07 Renovering eller lagning av läderstycken 
28b-28/20 Andra anordningar eller förfaranden för mekanisk bearbetning av hudar, skinn eller 

läder 
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