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32 Glas [-62] 
32 Glas; Mineralull; Slaggull [62-] 
 

32a Framställning, formning, efterformning eller efterbehandling av 
glas, kvartsglas e.d. [-62] 

32a (IPC: C03B) Framställning; Formning; 
Efterbehandlingsförfaranden [62-] 

32b Kemisk sammansättning av glas; Förändring av ytegenskaper hos 
glas; Överdragning av glas med glas eller metall; 
Konstförglasning [-62] 

32b (IPC: C03C) Kemisk sammansättning av glas, glasyrer eller 
emaljer; Ytbehandling av glas; Förbindning av glas med glas eller 
andra ämnen [62-] 

 

32a Framställning, formning, efterformning eller efterbehandling av 
glas, kvartsglas e.d. (slipning, polering 67; lamellglas 39; rengöring av 
glasskivor 32b) [-62] 
Smältning av råmaterialen [-62] 

32a-1 Vannugnar (upphettning 24); Sätt att smälta glas (32b-1) [-62] 
32a-2/01 Degelugnar [-62] 
32a-2/02 Deglar [-62] 
32a-3 Kombinerade vannugnar och degelugnar [-62] 
32a-4 Andra typer av ugnar för smältning av glas, t.ex. schaktugnar eller elektriska ugnar 

(18a-1; 18a-4; 18a-18/02; 40a-7 – 40a-9; icke glastekniska anordningar vid elektriska 
glassmältningsugnar 21h-14 – 21h-19) [-62] 

Rening eller tappning av smält glas för formning [-62] 
32a-5 Hjälpanordningar vid glassmältningsugnar, t.ex. för utmatning, rening eller beskickning 

av glasmassa (ugnar för dragning av glas 32a-23) [-62] 
32a-6 Anordningar för ösning, mätning eller utmatning av smält glas; Anordningar för 

överföring av glasmassa som inte utgör en del av smältugnen (mekaniskt drivna 
anordningar för ösning eller gjutning 32a-21) [-62] 

Första formningen av smält glas [-62] 
32a-7 Munblåsning av glas i allmänhet (32a-8; 32a-10) [-62] 
32a-8 Munblåsning av glas för framställning av speciellt formade arbetsstycken (32a-15; 

hållaranordningar 32a-27) [-62] 
32a-9 Glasblåsning med hjälp av tryckluft för färdigblåsning av en på en blåspipa förformad 

glasmängd [-62] 
32a-10 Genom munblåsning eller med hjälp av tryckluft drivna svängningsanordningar vid 

blåsning av taffelglas [-62] 
32a-11 Blåsningsförfaranden utgående från ett glasskikt, t.ex. kombinerade med andra 

glasformningsförfaranden till en arbetsoperation [-62] 
32a-12 Maskinell blåsning av glas med hjälp av tryckluft enligt vippmetoden [-62] 
32a-13 Maskinell blåsning av glas med hjälp av tryckluft utan vippbart lagrade 

formar (32a-14) [-62] 
32a-14 Glasblåsning med tryckluft i tryckblåsmaskiner [-62] 
32a-15 Detaljer vid blåsning av glas med hjälp av tryckluft; Tillförande eller bortförande av 

blåsluften; Munstycksdornar; Formar; Anordningar för kylning, upphettning eller 
värmeisolering; Anordningar för smältning i omedelbar anslutning till formningen; 
Anordningar för bortföring eller överföring (32a-34); Drivanordningar; Anordningar för 
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åstadkommande av speciellt formade arbetsstycken, t.ex. gängade munstycken; 
Insticksbottnar (32a-8; 32a-32); Dubbelväggiga kärl (32a-8; 32a-27) [-62] 

32a-16 Pressning av glas i allmänhet (32a-17, pressning i allmänhet 58a, 58b) [-62] 
32a-17 Pressning av glas för åstadkommande av speciellt formade arbetsstycken (gjutning av 

glasföremål 32a-24; pressning av föremål med trådinlägg 32a-22) [-62] 
32a-18 Intermittent valsning av omönstrade glasskivor (maskiner för metallvalsning 7a), 

valsbord [-62] 
32a-19 Kontinuerlig valsning av omönstrade glasband (32a-24) [-62] 
32a-20 Valsning av mönstrade glasskivor, flerskiktsglas eller icke skivformade föremål av 

smält glas [-62] 
32a-21 Hjälpanordningar vid valsning av glas, t.ex. skivbärare eller griphakar (35b-6; 81e-1 – 

81e-18; 67a); Degeltänger eller andra anordningar för hantering av deglar (35b-1); 
Mekaniskt påverkade gjutskyfflar (32a-6; 31c-27); Anordningar för ursmältning eller 
rengöring av deglar [-62] 

32a-22 Valsning eller annan intermittent eller kontinuerlig framställning av trådglas eller 
asbestglas; Valsning av glasskivor under tillvalsning eller invalsning av korniga 
massor; Valsning av hålglas med trådinlägg [-62] 

32a-23/01 Intermittent eller kontinuerlig dragning av glasband ur glassmältan, t.ex. flerskiktsglas 
eller överfångsglas [-62] 

32a-23/02 Intermittent eller kontinuerlig dragning av rör, cylindrar, stavar ur glassmältan [-62] 
32a-23/03 Ugnar eller kärl för dragning av glas; Anordningar för anfångning eller omläggning [-62] 
32a-24/01 Första formning av glas för framställning av skivglas eller överfångsglas som inte 

omfattas av 32a-7 – 32a-23, t.ex. genom flytning, tryckning eller dragning av 
glassmältan genom formgivande springor eller genom fall över läppar [-62] 

32a-24/02 Första formning av glas genom avdragning från stillastående eller roterande verktyg 
eller formningsmunstycken för framställning av rör eller stavar (arbetsugnar därför 
32a-1 – 32a-4, 32a-23) [-62] 

32a-24/03 Anordningar för skärning av ännu plastiska skivor, band, rör eller stavar av glas 
(32a-18; 32a-19; 32a-20; 32a-23) [-62] 

32a-24/04 Formning genom centrifugering, skakning, gjutning av den smälta massan eller 
utstansning från ännu plastiska glasskikt [-62] 

32a-25 Spinning av glas genom utdragning från smältan eller från uppmjukade glaskroppar 
eller glasstavar (ugnar därför 32a-1 – 32a-4; bearbetning av spunnet glas till 
isoleringsmaterial 80b-9) [-62] 

Efterformning eller omformning av glasföremål [-62] 
32a-26 Efterformning, t.ex. av munstycken, med glassaxar [-62] 
32a-27 Omformning av glasskivor, cylindrar, rör, stavar eller färdiga glaskroppar, t.ex. 

omformning av skivformiga glasstycken till linser, utbredning av cylindrar till skivor, 
framställning av glödlampor utgående från rör eller stavar, framställning av ampuller 
(ampuller som medicinska kärl 30k-4/02), avskärning av rör eller stavar till ringar eller 
pärlor, överspinning, hålning, stansning, hopklämning, sammansmältning av delar av 
glasrör till termosflaskor (32a-8; 32a-15) eller avsmältning av blåskappor; 
Hållaranordningar (67a-32) [-62] 

Slutlig formning av glasföremål [-62] 
32a-28 Kylning av glasföremål i allmänhet, t.ex. i friliggande av varandra oberoende 

kammare [-62] 
32a-29 Kontinuerlig kylning av föremål under transport genom kylrör eller efter varandra 

kopplade kamrar, t.ex. sträckugnar med kylkanal (32a-31; 32a-32; transportband, 
transportbanor 81e-1 – 81e-18; rullar, valsar 7a-18 – 7a-27) [-62] 

32a-30 Hastig kylning av glasföremål för härdning [-62] 
32a-31 Återuppvärmning av glasföremål för uppmjukning eller ytsammansmältning i 

allmänhet, t.ex. för eldpolering (andra sätt för polering 67a-31); Sprängningsugnar 
eller trummelugnar; Anordningar för sammansmältning; Muffelugnar (32a-32); Vanliga 
sträckugnar (32a-29; 32a-32; 80c-4); Sträckningsförfaranden (32a-27); Ugnar eller 
brännare för sammansmältning av snittställen eller brottställen [-62] 
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32a-32 Återuppvärmning av glasföremål för uppmjukning eller ytsammansmältning i 

allmänhet, t.ex. för eldpolering, i ett sammanhängande arbetstempo under förflyttning 
av arbetsstycket; Anordningar för sammansmältning; Anordningar för åstadkommande 
av insticksbottnar; Muffelugnar eller sträckugnar med mekanisk förflyttning av 
arbetsstycket (32a-29; 80c-5; 80c-6) [-62] 

32a-33 Sprängning eller skärning av glasföremål (delning av glasstavar eller glasrör till pärlor 
eller ringar 32a-27; skärning av mjukt glas 32a-24; fattningar för skärdiamanter 49l-6; 
borrning av glas 80c-9; sortering av glasföremål med hjälp av mätmaskiner eller 
sorteringsmaskiner 42b-26; ampullöppnare som läkarverktyg 30k-4/03) [-62] 

32a-34 Mekanisk införing eller stapling av glasföremål i kylugnen (transportbanor, 
transportband 81e; anordningar förenade med formningsmaskinen för glasföremålens 
bortförande 32a-15) [-62] 

32a-35 Smältning eller formning av kvartsglas, kvartsgods eller liknande svårsmältande 
förglasbara massor (porösa kroppar erhållna genom sintring 80b-8) [-62] 

32a (IPC: C03B) Framställning, formning och 
efterbehandlingsförfaranden [62-] 

32a-1/00 Mängberedning [62-] 
32a-3/00 Beskickning i smältugnar [62-] 
32a-5/00 Smältning i glassmältugnar [62-] 
32a-5/02 .  i elektriska ugnar [62-] 
32a-5/04 .  i vannugnar (32a-5/02 har företräde) [62-] 
32a-5/06 .  i degelugnar (32a-5/02 har företräde) [62-] 
32a-5/08 .  .  Deglar [62-] 
32a-5/10 .  i kombinerade vannugnar och degelugnar (32a-5/02 har företräde) [62-] 
32a-5/12 .  i schaktugnar (32a-5/02 har företräde) [62-] 
32a-5/14 .  i roterande trumugnar (32a-5/02 har företräde) [62-] 
32a-5/16 .  Delförfaranden; Hjälpanordningar speciellt lämpade för glassmältugnar [62-] 
32a-5/18 .  .  Omröringsanordningar [62-] 
32a-5/20 .  .  Bryggor, stövlar eller andra anordningar för kvarhållande av föroreningar eller 

skum [62-] 
32a-5/22 .  .  Kylning; Luttring [62-] 
32a-5/24 .  .  Automatisk reglering av smältförloppet [62-] 
32a-5/26 .  .  Förbindelsekanaler; Överfall [62-] 
32a-5/28 .  .  Hävertar [62-] 
32a-5/30 .  .  Anordningar för uttagning av smälta glascharger [62-] 
32a-5/32 .  .  .  Droppmatning [62-] 
32a-5/34 .  .  .  Anordningar för ösning [62-] 
32a-5/36 .  .  .  Uttagningsanordningar i form av puntlar eller pipor [62-] 
32a-5/38 .  .  .  Avskärning av glasposter från ett glasflöde med hjälp av knivar eller saxar [62-] 
32a-5/40 .  .  genom sugning [62-] 

32a-7/00 Fördelare för smält glas [62-] 
Första formning av glas (framställning av glasfibrer 32a-37/00) [62-] 
32a-9/00 Glasblåsning [62-] 
32a-9/02 .  Munblåsning av glas; Hjälpmedel därför [62-] 
32a-9/04 .  .  Framställning av hålglas med fot eller andra ansatser [62-] 
32a-9/06 .  .  Framställning av dubbelväggiga hålglas, t.ex. termosflaskor [62-] 
32a-9/08 .  Färdigblåsning med tryckluft av munblåsta ämnen [62-] 
32a-9/10 .  Blåsning av glascylindrar avsedda för framställning av glasskivor [62-] 
32a-9/12 .  från ett glasskikt utgående blåsningsförfaranden [62-] 
32a-9/14 .  i maskiner utan vippbart lagrade formar (tryckblåsmaskiner 32a-9/26) [62-] 
32a-9/16 .  i maskiner med vippbart lagrade formar [62-] 
32a-9/18 .  .  med roterande bord [62-] 
32a-9/20 .  i maskiner med sugform [62-] 
32a-9/22 .  .  med roterande bord [62-] 
32a-9/24 .  .  Ämnesformens konstruktion [62-] 
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32a-9/26 .  i pressblåsmaskiner [62-] 
32a-9/28 .  i maskiner med ändlösa band [62-] 
32a-9/30 .  Detaljanordningar för blåsning av glas [62-] 
32a-9/32 .  .  Speciell utformning av delar hos ett hålglas, t.ex. framställning av gängor eller 

kanter vid en behållares öppning [62-] 
32a-9/34 .  .  Blåsformar som inte omfattas av 32a-9/02 eller 32a-9/24 [62-] 
32a-9/36 .  .  Blåshuvuden; Inloppsanordningar, utloppsanordningar eller kontrollanordningar för 

blåsluften [62-] 
32a-9/38 .  .  Anordningar för kylning, uppvärmning eller värmeisolering vid 

glasblåsmaskiner [62-] 
32a-9/40 .  .  Drivanordningar eller styranordningar för glasblåsmaskiner [62-] 
32a-9/42 .  .  Anordningar för smältning i omedelbar anslutning till formningen [62-] 
32a-9/44 .  .  Bortföringsanordningar eller överföringsanordningar vid glasblåsmaskiner [62-] 
32a-9/46 .  .  Anordningar för skärning av det heta glaset vid glasblåsmaskiner [62-] 

32a-11/00 Pressning av glas [62-] 
32a-11/02 .  i maskiner med roterande bord [62-] 
32a-11/04 .  i maskiner med sugform [62-] 
32a-11/06 .  Presstämpelns konstruktion [62-] 
32a-11/08 .  .  för framställning av massiva glasföremål, t.ex. linser [62-] 
32a-11/10 .  .  för framställning av hålglas [62-] 
32a-11/12 .  Kylning eller upphettning av presstämpeln [62-] 
32a-11/14 .  med metallinlägg [62-] 
32a-11/16 .  Drivanordningar eller styranordningar för glaspressar [62-] 

32a-13/00 Valsning av glas [62-] 
32a-13/02 .  Intermittent valsning av omönstrade glasskivor [62-] 
32a-13/04 .  Kontinuerlig valsning av omönstrade glasskivor [62-] 
32a-13/06 .  Valsning av korrugerade glasskivor [62-] 
32a-13/08 .  Valsning av mönstrade glasskivor [62-] 
32a-13/10 .  Valsning av flerskiktsglas [62-] 
32a-13/12 .  Valsning av glas med inlägg, t.ex. tråd eller asbest [62-] 
32a-13/14 .  Valsning av andra föremål [62-] 
32a-13/16 .  Valsarnas konstruktion [62-] 
32a-13/18 .  Hjälpanordningar vid valsning av glas, t.ex. skivbärare, griphakar, gjutskyfflar eller 

anordningar för handhavande av deglar [62-] 

32a-15/00 Dragning av glas ur glassmältan [62-] 
32a-15/02 .  Dragning av glasskivor [62-] 
32a-15/04 .  .  Dragning ur smältan utan användning av dragmunstycke [62-] 
32a-15/06 .  .  Dragning ur smältan med hjälp av dragmunstycke [62-] 
32a-15/08 .  .  med hjälp av under smältans yta nedsänkta kroppar [62-] 
32a-15/10 .  .  Dragning av flerskiktsglas eller färgat överfångsglas [62-] 
32a-15/12 .  .  Dragkammarens utformning [62-] 
32a-15/14 .  Dragning av rör, cylindrar eller stavar ur smältan [62-] 
32a-15/16 .  .  Dragning av överfångsglas i form av rör, cylindrar eller stavar [62-] 
32a-15/18 .  Anordningar för anfångning eller omläggning för dragning av glasskivor, glasrör eller 

glasstavar [62-] 

32a-17/00 Formning av glas genom flytning, tryckning eller dragning av smältan 
nedåt eller åt sidan genom formgivande springor, eller genom fall över 
läppar [62-] 

32a-17/02 .  Formning av överfångsglas [62-] 
32a-17/04 .  Formning av rör eller stavar genom avdragning från stillastående eller roterande 

verktyg eller formningsmunstycken [62-] 

32a-18/00 Formning av glas genom kontakt med en vätskeyta [68-] 
32a-18/02 .  Framställning av glasskivor [68-] 

32a-19/00 Andra förfaranden för formning av glas [62-] 
32a-19/02 .  genom gjutning [62-] 
32a-19/04 .  genom centrifugering [62-] 
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32a-19/06 .  genom sintring [62-] 
32a-19/08 .  för framställning av skumglas [62-] 
32a-19/10 .  Framställning av glaspärlor [62-] 

32a-21/00 Skärning av ännu plastiska glasskivor, glasrör eller glasstavar [62-] 
32a-21/02 .  genom skärning (32a-9/46 har företräde) [62-] 
32a-21/04 .  genom stansning [62-] 
32a-21/06 .  genom avsmältning [62-] 

32a-23/00 Efterformning av glasföremål [62-] 
32a-23/02 .  Efterformning av glasskivor [62-] 
32a-23/021 .  .  genom att låta dem sjunka in i en form [?-71] 
32a-23/022 .  .  med hjälp av han- och hon-formar [?-71] 
32a-23/04 .  Efterformning av rör eller stavar [62-] 
32a-23/06 .  .  genom böjning [62-] 
32a-23/08 .  .  till föremål med noggranna mått [62-] 
32a-23/10 .  .  till hålglas, t.ex. provrör [62-] 
32a-23/12 .  .  .  Ampuller [62-] 
32a-23/14 .  .  Glödlampskolvar [62-] 
32a-23/16 .  .  Termosflaskor [62-] 
32a-23/18 .  Efterformning av ampuller [62-] 
32a-23/20 .  Sammansmältning av glasdelar [62-] 
32a-23/22 .  .  Framställning av glaslinser, t.ex. bifokallinser (slipning, polering 67a – 67c) [62-] 
32a-23/24 .  .  Framställning av flerskiveglas eller byggnadsstenar av glas [62-] 
32a-23/26 .  Stansning av återuppvärmt glas [62-] 

Efterbehandling av glasföremål (av glasfibrer 32a-37/10) [62-] 
32a-25/00 Långsam kylning av glasföremål [62-] 
32a-25/02 .  Diskontinuerliga förfaranden [62-] 
32a-25/04 .  Kontinuerliga förfaranden [62-] 

32a-27/00 Hastig kylning av glasföremål [62-] 
32a-29/00 Återuppvärmning av glasföremål till uppmjukning eller ytsmältning; 

Eldpolering; Sammansmältning av snittställen eller brottställen [62-] 
32a-29/02 .  Diskontinuerliga förfaranden [62-] 
32a-29/04 .  Kontinuerliga förfaranden [62-] 

32a-31/00 Framställning av katedralglas eller krakeléglas [62-] 
32a-33/00 Skärning av kylt glas [62-] 
32a-33/02 .  Skärning eller sprängning av glasskivor; Anordningar eller maskiner därför 

(glasskärningsverktyg 32a-33/10) [62-] 
32a-33/04 .  .  Skärning eller sprängning efter krökta linjer, t.ex. för framställning av 

glasögonglas [62-] 
32a-33/06 .  Skärning eller sprängning av rör, stavar eller hålkroppar [62-] 
32a-33/08 .  genom avsmältning [62-] 
32a-33/10 .  Glasskärningsverktyg [62-] 

32a-35/00 Mekanisk införing av glasföremål i kylugnar eller värmeugnar [62-] 
32a-37/00 Framställning av trådar eller fibrer av smält glas, mineral eller slagg [62-] 
32a-37/02 .  genom dragning eller pressning [62-] 
32a-37/04 .  genom centrifugering [62-] 
32a-37/06 .  genom blåsning [62-] 
32a-37/08 .  Munstycken [62-] 
32a-37/10 .  Icke-kemisk efterbehandling (32b-25/00 har företräde; icke-vävda alster 25; garn 

eller trådar 76; vävda alster 86) [62-] 

32a-39/00 Användning av smörjmedel vid formning av glas [62-] 

32b Kemisk sammansättning av glas, t.ex. glassatser, flussmedel, 
färgning eller avfärgning; Förändring av ytegenskaper hos glas, 
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t.ex. katedralglas, etsning, sandblästring (sandblästerapparater 67b) 
eller glasmålning (speciella bilder eller mönster 75d); Överdragning 
av glas med glas eller metall (galvanisk framställning av speglar 
48a-10; kompoundglas 39a-17/50); Konstförglasning 
(ytornamentering 75) [-62] 
Kemisk sammansättning av glas [-62] 

32b-1 Sammansättning av färglöst glas, avglasat glas eller skumglas [-62] 
32b-2 Sammansättning av i smältan likformigt färgat, avfärgat, matterat eller selektivt 

absorberande glas (kemisk sammansättning av emalj 48c-2/01) [-62] 
32b-3 Sammansättning av i smältan olikformigt färgat, avfärgat eller matterat glas, t.ex. i 

massan marmorerat eller ådrat glas eller glas framställt genom sammansmältning 
eller sammansintring av glaspulver [-62] 

32b-4 Sammansättning av glas med anlöpningsfärger eller ytfärger, t.ex. guldrubin, lyster 
eller lasering [-62] 

Förändring av ytegenskaperna hos glas [-62] 
32b-5 Förändring av ytegenskaperna i glasets formbara tillstånd, t.ex. katedralglas, 

krakeléglas eller glas med luftinneslutningar (valsning av mönstrat planglas 
32a-20) [-62] 

32b-6 Etsning av glas [-62] 
32b-6/50 Förbättring av egenskaperna hos glas [-52] 
32b-6/50 Annan ytbehandling av glas genom kemiska medel eller överdrag, t.ex. för 

framställning av reflektionsändrande skikt (42h-1/01; påföring av ljuskänsliga skikt 
57b-6/01, 57c-5) [52-62] 

32b-7 Mekanisk ytbearbetning, t.ex. sandblästring eller damaskering (slipning av glas 67a; 
sandblästerapparater 67b) [-62] 

Överdragning av glas med glasartat material eller metall; Framställning 
av utsmyckade glasbeläggningsstycken [-62] 

32b-8 Överdragning av glas med smältfärger, t.ex. glasmålning [-62] 
32b-9 Överdragning eller beläggning av glas med mjukgjort glas, t.ex. överfångning eller 

överspinning; Framställning av mosaikelement eller enligt 32b-5 – 32b-10 förändrade 
glasbeläggningsstycken på andra sätt än genom formning i plastiskt tillstånd 
(maskinell framställning genom valsning 32a-20; genom dragning 32a-23/01, 
32a-23/02, 32a-24/01) [-62] 

32b-10 Överdragning av glas med metall, t.ex. framställning av speglande beläggningar eller 
vakuumflaskor (att göra glas ledande 48a-2; galvanisk framställning av speglar 
48a-10; framställning av metallöverdrag genom förångning eller förstoftning av metall 
även 48b-11/01 – 48b-11/04); Påsmältning eller insmältning av metall (insmältning av 
trådar för strömtillförsel till elektriska lampor 21f-39; insmältning av anordningar för 
strömtillförsel med stora ytor 21g-13/01, 21g-14/01, 21g-17/01; invalsning av metall 
32a-22); Inklädning av metallhöljen, t.ex. metallrör, med glas (isolerade kärl för i 
flytande tillstånd överförda gaser 17g-4) [-62] 

32b-11 Utsmyckning av glas genom sammansmältning av glasstycken eller sammanfattning i 
gitter till fönster; Konstförglasning, t.ex. där ramarna framställas genom ingjutning av 
metall i fogarna mellan vid varandra lagda glasstycken (imitation av konstförglasningar 
75d-2) [-62] 

32b-12 Rengöring av glas (rengöring av fönster 34c-1, 34c-2; rengöring av använda flaskor 
eller glas 64b-1 – 64b-7) [-62] 
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32b (IPC: C03C) Kemisk sammansättning av glas, glasyrer eller 

emaljer; Ytbehandling av glas; Förbindning av glas med glas eller 
andra ämnen [62-] 

Kemisk sammansättning av glas, glasyrer eller emaljer [62-] 
32b-1/00 Råvaror för framställning av glas, glasyrer eller emaljer i allmänhet [62-] 
32b-1/02 .  Förbehandlade råvaror [62-] 
32b-1/04 .  Opakmedel, t.ex. fluorider eller fosfater; Pigment [62-] 
32b-1/06 .  .  för framställning av olikformigt färgade, t.ex. spräckliga, marmorerade eller ådrade 

föremål [62-] 
32b-1/08 .  för framställning av krakeleringseffekter [62-] 
32b-1/10 .  för framställning av likformigt färgade transparenta föremål [62-] 

32b-3/00 Blandningar speciellt avsedda för framställning av glas; Därav 
framställda glas [62-] 

32b-3/02 .  för framställning av ofärgat glas [62-] 
32b-3/04 .  med kiselsyra som huvudsaklig glasbildare [62-] 
32b-3/06 .  .  med mer än 90 % kiselsyra, t.ex. kvarts [62-] 
32b-3/08 .  .  med kiselsyra och borsyra som huvudsakliga glasbildare [62-] 
32b-3/10 .  .  med tillsats av blyoxid, bariumoxid eller strontiumoxid [62-] 
32b-3/12 .  med andra glasbildare utom kiselsyra [62-] 
32b-3/14 .  .  med borsyra som huvudsaklig glasbildare [62-] 
32b-3/16 .  .  med fosforoxider som huvudsakliga glasbildare [62-] 
32b-3/18 .  .  med fluorider som huvudsakliga glasbildare [62-] 
32b-3/20 .  för framställning av glas med anlöpningsfärger genom upphettning, t.ex. 

guldrubinglas [62-] 
32b-3/22 .  för framställning av avglasat glas [62-] 
32b-3/24 .  för framställning av glas som absorberar strålar utanför det synliga spektret [62-] 
32b-3/26 .  för framställning av ljuskänsligt glas [62-] 
32b-3/28 .  för framställning av luminescent glas [62-] 
32b-3/30 .  för framställning av glas med speciella egenskaper [62-] 

32b-5/00 Blandningar för framställning av emaljer eller glasyrer; Därav framställda 
emaljer eller glasyrer [62-] 

32b-5/02 .  för framställning av opaka emaljer eller glasyrer [62-] 
32b-5/04 .  .  med gasbildande opakmedel, t.ex. metylenblått [62-] 
32b-5/06 .  med konsistensreglerande beståndsdelar för slickern [62-] 

32b-7/00 Blandningar för framställning av emaljer; Därav framställda emaljer för 
metaller [62-] 

32b-7/02 .  med vidhäftningsmedel, t.ex. nickeloxider eller koboltoxider [62-] 
32b-7/04 .  för stål (32b-7/02 har företräde) [62-] 
32b-7/06 .  för gjutjärn (32b-7/02 har företräde) [62-] 
32b-7/08 .  för lättmetaller (32b-7/02 har företräde) [62-] 
32b-7/10 .  för koppar, silver eller guld (32b-7/02 har företräde) [62-] 

32b-9/00 Blandningar för framställning av glasyrer; Därav framställda glasyrer för 
porslin, keramik eller glas [62-] 

32b-9/02 .  Leröverdrag [engober] [62-] 
32b-9/04 .  för framställning av olikformigt färgade glasyrer [62-] 

32b-11/00 Skumglas [62-] 
32b-12/00 Glaspulver [68-] 
32b-13/00 Kemisk sammansättning av glasfibrer, mineralull eller slaggull 

(framställning 32a-37/00) [62-] 
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Ytbehandling av glas [62-] 
32b-15/00 Ytbehandling med hjälp av etsning i allmänhet (etsning av glasfibrer 

32b-25/06) [62-] 
32b-15/02 .  Blanketsning; Syrapolering [62-] 

32b-17/00 Ytbeläggning av glas utom glasfibrer [62-] 
32b-17/02 .  med glas [62-] 
32b-17/04 .  .  genom påsmältning av glaspulver [62-] 
32b-17/06 .  med metaller [62-] 
32b-17/08 .  .  på torra vägen (32b-17/20 har företräde) [62-] 
32b-17/10 .  .  på våta vägen (32b-17/20 har företräde) [62-] 
32b-17/12 .  .  .  förspegling [62-] 
32b-17/14 .  .  .  .  av planglas eller böjt glas [62-] 
32b-17/16 .  .  .  .  .  Skyddsskikt för spegelbeläggningen [62-] 
32b-17/18 .  .  .  på insidan av hålglas [62-] 
32b-17/20 .  .  Lysterfärger [62-] 
32b-17/22 .  med andra oorganiska ämnen [62-] 
32b-17/24 .  .  med skikt för minskad eller diffus reflektion [62-] 
32b-17/26 .  .  med ytfärger [62-] 
32b-17/28 .  med organiska ämnen [62-] 
32b-17/30 .  .  med kiselhaltiga föreningar [62-] 
32b-17/32 .  .  med plaster (32b-17/30 har företräde) [62-] 

32b-19/00 Mekanisk ytbehandling av glas, t.ex. sandblästring (slipning, polering 67a 
– 67c) [62-] 

32b-21/00 Behandling av glas genom diffusion av joner eller metaller i ytskiktet [62-] 
32b-23/00 Annan ytbehandling av glas utom glasfibrer [62-] 
32b-25/00 Ytbehandling av fibrer eller trådar av glas, mineral eller slagg [62-] 
32b-25/02 .  Överdragning [62-] 
32b-25/04 .  .  Metallisering [62-] 
32b-25/06 .  Etsning [62-] 

Sammanfogning av glas med glas eller andra ämnen [62-] 
32b-27/00 Sammanfogning av glasdelar med andra glasdelar eller med delar av 

andra oorganiska ämnen (32b-17/00 har företräde; trådglas 32a-11/14; 
sammanfogning av glas; med keramikdelar 80b-23/20) [62-] 

32b-27/02 .  genom omedelbar hopsmältning av glas med metall [62-] 
32b-27/04 .  sammanfogning av glas med metall med hjälp av ett mellanskikt [62-] 
32b-27/06 .  sammanfogning av glas med glas genom andra sätt än hopsmältning (hopsmältning 

32a-23/20) [62-] 
32b-27/08 .  .  med hjälp av metalliskt mellanskikt [62-] 
32b-27/10 .  .  med hjälp av speciellt avsedda klisterämnen [62-] 
32b-27/12 .  .  .  lamellglas (mekaniska åtgärder vid framställställning av lamellglas som delvis 

består av plastiska massor 39a3-9/02) [62-] 

32b-29/00 Sammanfogning av metallföremål med hjälp av glas [62-] 
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