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64

Flaskor; Konservburkar; Askar;
Utskänkningsanordningar

64a

Dryckeskärl; Flaskor; Konservburkar; Askar; Tillslutningar för
flaskor, konservburkar eller askar; Glasräknare; Glasunderlägg

64b

Rengöring eller tappning av flaskor e.d.; Anordningar för
tillslutning eller öppning av flaskor e.d.

64c

Anordningar för tappning eller utskänkning av öl

64a

Dryckeskärl; Flaskor; Konservburkar; Askar; Tillslutningar för
flaskor, konservburkar eller askar, t.ex. kombinerade med
öppningsanordningar; Glasräknare; Glasunderlägg (tillslutningar för
syrabehållare 12f-1, tappningstillslutningar för mineralvattenbehållare
85a-3; tillslutningar för behållare för höga innertryck 47f-21)
Utskänkningskärl; Dryckeskärl; Tillbehör för sådana

64a-1/01
64a-1/10
64a-1/20
64a-1/21
64a-1/22
64a-1/23
64a-2
64a-3
64a-4
64a-5
64a-6

Flaskor; Krus; Beklädnad av flaskor (isolerande flaskor 34l-11; tillverkning av flaskor
av papper 54f-2; förpackningar 81c)
Isärtagbara flaskor
Tillbehör till flaskor
Flaskhöljen
Etiketthållare
Termometeranordningar
Nattvardskalkar
Dryckeskärl (64a-48; bordsserviser 34f-11; dricksglashållare 34f-21)
Utskänkningskärl med skilda rum
Droppfångare (64c-42; droppfångare kombinerade med bordsservis 34f-11/06)
Skydd för läppar eller skägg vid dryckeskärl (33c-5)

Proppar för tillslutning av förrådskärl för utskänkning (proppar med
mätanordningar 64c-41)
64a-8
64a-9
64a-10
64a-11
64a-12
64a-13
64a-14
64a-15
64a-16
64a-17
64a-18

Proppar av trä eller kork
Proppar av gummi
Proppar av konstgjorda massor; Behandlade proppar av andra material
Proppar som hindras från kontakt med vätskan
Proppar med anordningar för att underlätta utdragning, t.ex. handgrepp
Tvärgående proppar
Proppar med anordningar för att förhindra borttappande
Proppar med anordningar för andra ändamål
Skruvproppar
Expansionsproppar
Proppar av andra slag

Tillslutningar för kärl för utskänkningsändamål, t.ex. flaskor (för
konservburkar 64a-56 – 64a-62; för farmaceutiska ändamål 30g; anordningar
för tillslutning, kapsylering eller trådöverspänning av flaskor 64b-20 – 64b-24)
64a-19
64a-20/01
64a-20/02
64a-20/03
64a-21

Skivtillslutningar
Utvändiga kapsyltillslutningar, allmänt; Kronkorkar (kemiska delen 39b)
Papperskapsyler
Krympkapsyler e.d.
Invändiga kapsyltillslutningar
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64a-51/02
64a-51/03
64a-52
64a-53

Utvändiga och invändiga kapsyler
Kapsyler med öppningsanordningar (för avrivning 64a-20/01, 64a-73;
uppskärningsanordningar 64a-63; konservbrytare e.d. 64b-28/01)
Skruvkapsyler, allmänt
Skruvkapsyler med säkring
Innertillslutningar
Tillslutningar med trådbygelhävstång med spännbygel som uppbär proppen eller
locket
Tillslutningar med trådbygelhävstång med ensidigt med hjälp av länk ansluten propp
eller lock och excentriskt angripande spännbygel
Tillslutningar med fjädrande eller hopfällbar låshake
Tillslutningar med trådbygelhävstång med anordningar för andra ändamål
Tillslutningar med spännbygel som intrycks i spår, banor e.d.
Tillslutningar med excenter
Borttagbara tätningstvingar
Bygeltillslutningar med särskild inkopplad fjäder
Bygeltillslutningar med åtdragning med hjälp av kuggstång
Bygeltillslutningar med tryckskruv
Bajonettillslutningar i allmänhet
Inre bajonettillslutningar
Tillslutningslock med sneda ytor
Kultillslutningar (inre tillslutningar 64a-21)
Tillslutningar med åtdragning med hjälp av kil
Tillslutningar med åtdragning med hjälp av spännkedja
Tillslutningar med metallband
Trycktillslutningar (trycklock för burkar 64a-60; 64a-64)
Tätningsskivor eller tätningsringar i allmänhet (47f-22; 53b-1)
Gummiringar med luftningsanordningar
Tätning vid proppar
Membrantillslutningar
Andra tillslutningar, t.ex. med luftinlopp eller gasutlopp
Tillslutningar med flytande tätningar, t.ex. oljetätning eller vattentätning, eller
termoplastisk tätning
Dubbeltillslutningar
Tillslutningar i kärlbottnen
Tillslutningar för kannor e.d. (45g; 81c)
Tillslutningar utformade som dryckeskärl (64a-3)
Fatportar
Lock till sejdlar; Gångjärnslock eller liknande lock för förrådskärl för utskänkning, i
allmänhet
Automatiskt stängande lock
Hopfällbara lock
Dropproppar eller stänkproppar för utskänkning (30g-1; 30k-8/01)
Ventiltillslutningar

64a-54/01
64a-54/02
64a-54/03
64a-54/04
64a-54/05
64a-54/06
64a-54/07

Tillslutningsanordningar som öppnas genom tryck, vridning eller dragning
med serveringspip, t.ex. för utvikning
med utlopp med luftinlopp
med utdragbara utlopp
med utloppsrör
med utlopp som öppnas automatiskt
Tillslutningar för utlopp

64a-24/01
64a-24/02
64a-25
64a-26
64a-27
64a-28
64a-29
64a-30
64a-31
64a-32
64a-33
64a-34
64a-35
64a-36/01
64a-36/02
64a-37
64a-38
64a-39
64a-40
64a-41
64a-42
64a-43/01
64a-43/02
64a-43/03
64a-44
64a-45/01
64a-45/02
64a-46
64a-47
64a-48
64a-49
64a-50
64a-51/01

Tillslutningar med anordningar för påfyllning, tömning e.d.
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Proppar för gasavlopp
Tömningsanordningar
Tillslutningar med vridslider

Konservburkar; Askar; Tillslutningar för konservburkar eller askar, t.ex.
kombinerade med öppningsanordningar (26b-42; 53b-1; 81c-12)
64a-56
64a-57

64a-58
64a-60
64a-61
64a-62
64a-63
64a-64

Kantbockade eller falsade konservburkar,
Konservburkar kännetecknade av utformning eller material, t.ex. infodring med folie
eller infalsad infodring (förfaranden för infodring med icke-metalliskt material 75c-6/05;
anordningar därför 75a-20/01; infodring med metalliskt material 48a, 48b; infodring
genom kemisk ytbehandling 48c, 48d, 48d1)
Lödda eller svetsade konservburkar,
Konservburkar med tillslutningar som inte omfattas av 64a-56 – 64a-58 eller 64a-61
(64a-41; 81c)
Konservburkar med speciella uppskärningstrådar eller uppskärningsband
Konservburkar med upprivningsremsor utförda i ett stycke med burken
Konservburkar med fast monterade anordningar för uppskärning (konservbrytare
64b-28; öppnare med hävtyg för trycklock eller instickslock 64a-64)
Askar i allmänhet, t.ex. kombinerade med öppningsanordningar (lock med tätning för
glas, konservbehållare eller keramiska konservbehållare 53b-1; trycktillslutningar för
flaskor 64a-42; kärllock, locktillslutningar 34l-13; transportaskar 81c-121; ståndkärl för
försäljning eller utminutering 34l-34)

Flaskor med tillslutningar som hindrar återfyllning
64a-65
64a-66
64a-67
64a-68
64a-69
64a-70
64a-71
64a-72

utan ventil
som inte kan öppnas utan att flaskan förstörs
med backventiler
med viktbelastade ventiler
med fjäderbelastade ventiler
med två eller flera ventiler
med andra ventiler
Andra anordningar för hindrande av återpåfyllning av flaskor

Säkringar för tillslutningar
64a-73
64a-74
64a-75
64a-76
64a-77
64a-78
64a-79
64a-80
64a-81

för kapsyler (64a-23)
med metallband
med fjädrande byglar av tråd eller plåt
med trådar som måste förstöras vid öppnandet
med plomber eller etiketter som har en av tillslutningen betingad utformning
(etiketteringsmaskiner för flaskor eller askar 81b-1)
med stift genom flaskhalsen och proppen
vid vilka delar snäpper in i inre utsprång i flaskhalsen
med lås
Andra säkringar för tillslutningar

Glasräknare
64a-82
64a-83
64a-84
64a-85

anordnade på glasunderlägg
fästa på kärlen; igenkänningstecken för glas
fästa på locket
Automatiska ölglasräknare

64a-86

Glasunderlägg (med reklam 54g)
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Rengöring eller tappning av flaskor e.d.; Anordningar för
tillslutning eller öppning av flaskor e.d.
Rengöring av flaskor, glas eller ölledningar (maskiner för rengöring eller
torkning av fat 6f-1)

64b-1
64b-2
64b-3
64b-4
64b-5
64b-6
64b-7

Rengöring av flaskor med borstar
Rengöring av flaskor utan borstar eller fasta rengöringsmedel
Rengöring av flaskor med andra medel än borstar, t.ex. kedjor, hagel eller sand
Rengöring av flasklådor
Rengöring av dryckeskärl med borstar
Rengöring av dryckeskärl utan borstar
Mekanisk rengöring av ölledningar (kemiska medel eller förfaranden 6f-2)

64b-9
64b-10
64b-11
64b-12
64b-13
64b-14
64b-15
64b-16

Anordningar för fyllning av flaskor utan föregående framkallande av mottryck
Anordningar för fyllning av flaskor vid konstant mottryck
Anordningar för fyllning av flaskor med hjälp av hävertverkan
Anordningar för anpressning av tappningshuvudet vid fatfyllningsanordningar
Anordningar för fyllning av fat med mottryck
Anordningar för fyllning av fat utan mottryck
Hävertar som utskänkningsredskap (hävertar i allmänhet 59c-10; syrahävertar 12f-1)
Trattar med automatiska tillslutningsanordningar, t.ex. kombinerade med
mätanordningar
Trattar med ickeautomatiska tillslutningsanordningar, t.ex. kombinerade med
mätanordningar
Trattar utan tillslutningsanordningar
Anordningar för samtidig fyllning och tillslutning av flaskor eller fat

Tappning eller omfyllning för utskänkningsändamål; Hävertar; Trattar

64b-17
64b-18
64b-19

Anordningar för tillslutning, trådöverspänning eller kapsylering av
flaskor (tillslutningar för kärl, t.ex. flaskor 64a-19 – 64a-55; maskiner för
tillslutning av konservdosor 7c-8, 7c-9; konservburkar, deras tillslutningar
64a-56 – 64a-64; steriliseringstillslutningar 53b-2 – 53b-4)
64b-20
64b-21
64b-22

64b-23
64b-24

Anordningar för tillslutning av flaskor med korkar; Anordningar för fuktning av korkar;
Rengöring av korkar (proppar 64a-8 – 64a-18)
Anordningar för tillslutning av flaskor med bygeltillslutningar (bygeltillslutningar 64a-26,
64a-29, 64a-32 – 64a-35)
Anordningar för tillslutning av flaskor, konservburkar eller askar under vakuum
(maskiner för tillslutning av konservburkar 7c-8, 7c-9; tillslutningar 64a-19 – 64a-67;
53b-2 – 53b-4)
Maskiner för påsättning av kapsyler
Maskiner för överspänning med tråd

Öppning av tillslutningar på flaskor eller andra kärl
64b-25
64b-26
64b-27
64b-28/01
64b-28/02
64b-28/03
64b-29

Korkuppdragare med korkskruv
Korkuppdragare utan korkskruv
Korkuppdragare för avlägsnande av i flaskan infallna korkar
Handverktyg för öppnande av askar eller glas (tillslutningar med öppningsanordningar
64a-23, 64a-64; askar med öppningsanordningar 64a-61, 64a-64)
Maskiner eller anordningar med rotationsdrivning för öppnande av askar
Instickbara pipar (64a-54)
Anordningar för sprundning av fat
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Anordningar för tappning eller utskänking av öl, t.ex.
öltrycksanordningar, sifoner, sprund eller tappkranar
Öltrycksanordningar; Anordningar för utskänking; Tillbehör till sådana;
Sifoner

64c-1/01
64c-1/02
64c-1/03
64c-1/04
64c-3
64c-4
64c-5
64c-6
64c-7
64c-8
64c-9
64c-10/01

Öltrycksapparater i allmänhet
Ölledningar
Diskar för utskänkning (som möbler 34i)
Pumpar för utskänking av öl
Tryckluftgeneratorer för utskänkning (27b)
Utskänkning med belastade kolvar
Utskänkning med elastiska säckar som förrådskärl eller mätkärl
Anordningar för återvinning eller återanvändning av använd tryckgas
Behållare eller ventiler för tryckgas, speciellt avsedda för utskänkningsapparater
(tryckreduceringsventiler för gasbehållare i allmänhet 47g)
Anordningar för tömning av ölledningar
Skumfångare i luftledningar vid ölutskänkning
Anordningar för utskänkning av icke uppmätta kvantiteter vätska

Anordningar för utskänkning av uppmätta kvantiteter vätska
64c-10/10
64c-10/11
64c-10/12
64c-10/13

med ett enda mätkärl
med bräddavloppsrör, t.ex. returrör, i mätkärlet
med förskjutbart bräddavloppsrör
med flera mätkärl (42e; 59a; 43b-28; 43b-29)

64c-11

64c-14/01
64c-14/02
64c-14/10
64c-15

Prisangivare, registreringsanordningar eller räkneverk i förbindelse med
utskänkningsanordningar (42p; 43a)
Anordningar för att visa vätskeståndet i förrådsbehållare, speciellt avsedda för
utskänkningsapparater (42e-30 – 42e-37)
Tryckregleranordningar eller backventiler, speciellt avsedda för utskänkningsapparater
(47g)
Anordningar för kylning vid utskänkning (17f)
Flaskkylare
Anordningar för uppvärmning vid utskänkning (21h)
Anordningar för utskänkning direkt ur flaskor (64c-29; 64c-43; 64c-46; 64a-54)

64c-16/01
64c-16/02
64c-16/03

allmänt
med tryckgasbehållare
med tryckgaspatron (61a-12)

64c-17/01
64c-17/02

i icke uppmätta kvantiteter (85a)
i uppmätta kvantiteter

64c-18
64c-20

Anordningar för tillförsel av kolsyra vid utskänkning (6b-20; 85a)
Stänkskydd vid anstickning

64c-12
64c-13

Sifoner

Anordningar för utskänkning av starkt kolsyrehaltiga drycker

Sprund
Fatsprund
64c-21/01
64c-21/02
64c-22
64c-23
64c-24
64c-25

allmänt
med automatisk eller tvångsstyrd tillslutning
Sprund för kolsyra (64c-16/03)
Sprund för luft vid lagringsfat eller utskänkningsfat
Expansionssprund för fat (64a-17)
Träsprund för fat (64a-8)
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Sprundringar för fat; Fatlås (64b-26; fästande av sprundringar på fat 81c-5,
81c-6)
64c-26/01
64c-26/02

allmänt
för metallfat

64c-26/03
64c-26/04

Sprundplåtar; Sprund med ansats för sprundplåtar (64a-73 – 64a-81)
Sprundplåtar eller sprund med ansats för sprundplåtar för metallfat

Kranar utformade för fatutskänkning (47g)
64c-27/01
64c-27/02
64c-27/03
64c-28

Kranar med anstickningsrör
Kranar med anstickningsrör med självstängande ventil på anstickningsröret
Hållare för anstickningsrör; Hävtyg
Skumkranar för utskänkningsapparater

Blandningskranar för utskänkningsapparater; Blandningsanordningar för
utskänkning (47g)
64c-29/01
64c-29/02
64c-29/03

allmänt
med uppmätning av blandvätskan
med motordrift

Mätkranar för utskänkning med mätrum
64c-30/01
64c-30/02
64c-30/03

allmänt
med flera mätrum
med propeller för drivning av räkneverk (42e)

64c-31

Kranar för kontrollering av ledningens tillstånd

Självstängande kranar för fatutskänkning
64c-32/01
64c-32/02
64c-32/03
64c-32/04

med kikar
med ventiler
Kranar som öppnas vid antryckning av kärlet
för avgivande av uppmätta mängder

64c-33/01
64c-33/02
64c-33/03
64c-33/04
64c-33/05
64c-33/06
64c-33/07
64c-33/08
64c-34
64c-35
64c-36
64c-37
64c-38

med kikar
med ventiler eller slider
med rörliga utlopp
med vridslider
med flera utlopp
med anordningar för öppnande av fattillslutningar
Tillbehör för tappkranar
Tappslangar med tillbehör
Slangklämmor, speciellt avsedda för utskänkning
Tappkranar eller ventiler för utskänkning av trögflytande vätskor
Tappkranar med lufttillförsel, speciellt avsedda för utskänkning
Tappkranar med filter, speciellt avsedda för utskänkning
Tappkranar med bussade kikar, speciellt avsedda för utskänkning

64c-40/01
64c-40/02
64c-40/03

för utskänkningskranar
Spärranordningar; Inbördes låsning av manöverorganen vid utskänkningsanordningar
Kåpor eller hus för utskänkningsapparater

64c-41

Fästanordningar för tappkranar på keramiska kärl eller glaskärl, speciellt avsedda för
utskänkning
Droppfångare på utskänkningsapparater
Mätproppar eller flaskor med mätanordningar, speciellt avsedda för utskänkning (30g;
64c-10; 64c-30)

Tappkranar eller fatkranar för fatutskänkning (47g)

Säkringsanordningar vid utskänkningsapparater

64c-42
64c-43
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Detaljer för brandskydd vid utskänkningsapparater (transport av eldfarliga vätskor
81e)
Anordningar för påfyllning av elddon
Verktyg för inskruvning av sprund eller sprundringar
Anordningar för stjälpning av fat eller förrådsbehållare (81e-132; 64c-15)

