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75

Skulptur; Målning; Dekoration

75a

Anordningar för bildhuggeri, punktering, modellering, kopiering,
gravering, guillochering, snidning eller prägling i allmänhet;
Anordningar för de förfaranden som omfattas av 75b – 75d

75b

Allmänna förfaranden för formning eller mönstring

75c

Målning; Överdragning; Lackering; Redskap för påföring av färg

75d

Förfaranden för framställning av ytor med speciella ljuseffekter,
mönster eller bilder; Imitation av naturliga eller konstgjorda
mönster

75a

Anordningar för bildhuggeri, punktering, modellering, kopiering,
gravering, guillochering, snidning eller prägling i allmänhet;
Anordningar för de förfaranden som omfattas av 75b – 75d

75a-1

Stämplar, maskiner eller redskap för glödritning (elektriska upphettningskroppar
21h-29 – 21h-31; för skomakeri 71c-56, 71c-95/18)
Maskiner eller anordningar för prägling, t.ex. av mynt, i allmänhet (marker, polletter
44a-50; stämplar med färgavgivning 15h-1; präglingspressar för plåt eller rör 7c-13;
bokbinderipressar 11c-4; präglingspressar med skriftstämplar 15a-27; tillverkning av
stereotypimatriser 15c-1; präglingstryckpressar för guldtryck eller färgtryck 15d-55,
15d-56; pressar för asktillverkning 54a-7; prägling av papper eller papp 54d-1;
tryckning av skrift på blyertspennor 15d-17; prägling av celluloid 39a; prägling av läder
28b; prägling av trä e.d. 75b-11, 75b-19)
Maskiner eller anordningar för skärning av skåror (tillverkning av prydnadslister 38c-3)
Maskiner eller anordningar för tillverkning av mosaik eller intarsia (träbearbetning
38k-4; mönstring genom sammansättning 75b-13)
Maskiner eller anordningar för dekorering av ytor på andra sätt, t.ex. instickning,
etsning eller förgyllning

Maskiner eller anordningar för dekorering av ytor

75a-2

75a-3
75a-4
75a-5

Maskiner för gravering, dvs. maskiner eller anordningar vid vilka
verktyget huvudsakligen är rätlinjigt rörligt i djupriktningen av de
arbetsstycken, t.ex. stämplar eller typer, som bearbetas
75a-6
75a-7
75a-8
75a-9
75a-10
75a-11
75a-12

allmänt
elektriskt drivna
för rotationskroppar
för räfflade valsar
för räta parallella linjer på plana ytor (ritverktyg 42a-16, 42a-20)
för guillochering (ritning av kurvor 42a-14)
Detaljer vid graveringsmaskiner

75a-13

Maskiner för kopiering med styrning för hand av fritt rörliga arbetsstycken eller verktyg,
t.ex. bildhuggerimaskiner; Ciselering av glasföremål
Maskiner för kopiering, t.ex. svarvar, med automatisk styrning för avkännare och
verktyg, t.ex. för luftpropellrar, skoläster eller violinbottnar (kopieringsfräsmaskiner för
metall 49b-5; schablonsvarvar för metall 49a-13, 49a-15)
Maskiner för kopiering för speciella ändamål, t.ex. för kopiering av konturer på ytor;
Schabloner för tillskärning vid skotillverkning (modellering 75a-18)

Maskiner för kopiering

75a-14

75a-15

Maskiner eller anordningar för bestämning av föremåls form
75a-16

Maskiner eller anordningar för punktering i bildhuggeri
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Profilmätning; Formmätning
Anordningar för modellering (för skrädderi 3d-4/01; fotoskulptur 57b-19; avformning i
plastiska massor 75b-17; ritverktyg 42a-14, 42a-20)

Maskiner för målning (tillhörande förfaranden eller redskap 75e)
75a-19
75a-20
75a-20/01

75a-21
75a-22

Maskiner eller anordningar för förberedande ytbehandling i samband med påföring av
färg eller andra ytskikt (slipning för lackering 67a-31/30)
Maskiner eller anordningar för direkt påföring av färg eller andra ytskikt (isolering av
elektrisk ledningstråd 21c-7/06; emaljöverdrag 48c)
Maskiner för påföring av icke-metalliska överdrag på rör eller plåtburkar (motsvarande
förfaranden 75c-6, 75c-6/05; metalliska överdrag, kemisk ytbehandling 48;
foliebeklädning av konservburkar 64a-57)
Maskiner eller anordningar för påföring av färg eller andra ytskikt genom doppning
(anordningar för indränkning av kablar eller andra elektriska ledningar 21c-7/06)
Maskiner eller anordningar för påföring av färg eller andra ytskikt genom sprutning,
t.ex. sprutskåp (besprutning av vävnader e.d. 8a-1; besprutning med murbruk
37d-32/02)

75a-23

Maskiner eller anordningar för framställning av speciella föremål eller mönster med
dekorativ verkan (tillhörande förfaranden 75b, 75d)

75b

Allmänna förfaranden för formning eller mönstring, t.ex. för
mosaik eller intarsia (mönstring av glas 32b-5 – 32b-11, 32b-15/00 –
32b-23/00, 32b-27/00)
Mönstring av ytor

75b-1
75b-2
75b-3
75b-4
75b-5
75b-6
75b-7
75b-8
75b-9
75b-10
75b-11
75b-12
75b-13
75b-14

genom lokal förändring av materialet, t.ex. genom glödritning
genom lokal alstring av avsättningar, t.ex. genom elektrolys (48a)
genom påföring av korniga substanser, t.ex. glaspulver eller brokadpulver (8b-31;
15k-5; 75d-19/01 – 75d-19/02)
genom påföring av fiberhaltiga substanser, t.ex. veloutering (8b-31; 15k-5; 75c-4)
genom påföring av material bestående av små flata bitar, t.ex. blad eller vävnadsdelar
(15k-5; 75c-4/01 – 75c-4/02)
genom påföring av bilder, t.ex. avdragsbilder (framställning av avdragsbilder genom
tryck 15k-8, 15k-9; genom målning 75c-5/01 – 75c-5/10)
genom påföring av dekorativa föremål, t.ex. blommor eller reliefer
genom påföring och modellering av plastiska massor (75b-16)
genom påföring av avbildningar i plastiska massor (75b-17)
genom lokal borttagning av material, t.ex. genom gravering eller etsning (15b-1;
32b-6; 32b-7; 32b-15/00; 32b-19/00; 75b-18; 75b-20; 75d-16)
genom lokal inpressning, prägling e.d. (15k-6; 75b-19)
genom inbäddning av dekorativa föremål i underlagets material; Inläggningsarbeten,
t.ex. nielloarbeten eller intarsia (framställning av genommönstrade plattor 75b-20)
genom sammansättning av dekorativa detaljer på ett underlag; Mosaikmönster
(framställning av genommönstrade mosaikplattor 75b-21)
på andra sätt

Framställning av självständiga dekorativa föremål
75b-15
75b-16
75b-17
75b-18
75b-19
75b-20

av reliefform genom hopbyggnad av olika skikt (reliefkartor 42n-9/04; fotoskulptur
57b-19)
av reliefform genom fri modellering av plastiska massor (75b-8)
av reliefform genom avformning av original i plastiska massor, t.ex. leravgjutningar
(75b-9)
av reliefform genom avlägsnande av material från en kropp, t.ex. skulptur (75b-10)
av reliefform genom prägling, pressning, böjning e.d. (15k-6; 75b-11)
Framställning eller utfyllning av genombrytningar, t.ex. sågarbeten eller intarsiaplattor
(75b-12; 75b-21)
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Fri sammansättning av delar till dekorativa föremål, t.ex. mosaikplattor (75b-13;
75b-20)
Framställning av självständiga dekorativa föremål som inte omfattas av 75b-15 –
75b-21

Speciella dekorativa föremål
75b-23
75b-24
75b-25
75b-26
75b-27
75b-28
75b-29

Speciella slag av bildmonteringar; Fästning av horn på plattor (bildramar 34f-2)
Dekorativa plattor, t.ex. väggplattor eller faner (37b-2; 80b-23)
Dekorativa kartor e.d. (75b-15)
Plastiska dekorationer, t. ex stuckplattor eller fotomekaniska mönsterplattor
Dekorativa bokstäver, siffror e.d.
Naturliga ornament; Efterbildning av naturliga ornament (konstgjorda blommor 3e-1,
3e-1/00)
Dekorativa föremål som inte omfattas av 75b-23 – 75b-28

75b-57/00

Tapetsering

75b-57/02

. Maskiner, apparater, verktyg eller tillbehör för tapetsering

75c

Målning; Överdragning; Lackering; Redskap för påföring av färg

75c-1

Speciella förfaranden för målning eller ritning, t.ex. oljemålning, akvarellmålning,
pastellmålning eller reliefmålning
Färgpåläggning genom överföring av färgen från en provisorisk grund, t.ex.
marmorering med flytfärger
Färgpåläggning genom sprutning av färg eller påföring av stoft, t.ex. bronsering
genom påföring av bronspulver (bronseringsmaskiner 15e-3)

[66-]
[66-]

Förfaranden för målning, överdragning eller lackering

75c-2
75c-3

Färgpåläggning eller ytskydd genom anbringande av folier, t.ex. genom
klistring eller pressning
75c-4/01
75c-4/02

Folier av konstharts, acetylcellulosa eller celluloid
Bladmetall e.d., t.ex. förgyllning av lister (framställning av metallfolier 49l-2, 75b-5)

75c-5/01

Allmänna förfaranden för påföring av ytskikt, t.ex. lackering genom pågjutning,
doppning, bestrykning eller påvalsning (förfaranden för sprutning 75c-3);
Efterbehandling av lackerade ytor, t.ex. genom inverkan av ozon eller ultravioletta
strålar; Speciella förfaranden för torkning av lackerade föremål (torkugnar 82a)
Förfaranden för lackering av trä
Förfaranden för lackering av läder; Efterbehandling av lackerat läder (färgning av läder
8m; maskiner 28b-17)
Förfaranden för lackering av metall; Speciella överdragningsförfaranden för
rostskyddsändamål (rostskyddsmedel 22g-7/02; 48d-4; 48d1)
Påföring av metallhaltiga ytskikt, t.ex. bronslack; Inbränning av metallhaltiga ytskikt
(förfaranden för sprutning av metall 48b-11, 48b-7/00)
Lackering av folier, t.ex. av cellulosahydrat, metall eller papper (impregnering av
papper 55f-11)
Förfaranden för överdragning av konststensytor, t.ex. väggar, innertak eller fasader
Förfaranden för lackering med konsthartslacker
Förfaranden för lackering med krackeleringslacker
Förfaranden för lackering med kautschuklacker
Förfaranden för påföring av icke-metalliska ytskikt på rör (maskiner 75a-20/01;
metalliska överdrag 48a, 48b; kemisk ytbehandling 48c, 48d, 48d1)
Icke-metalliska överdrag på plåtburkar (maskiner 75a-20/01; metalliska överdrag 48a,
48b; kemisk ytbehandling 48c, 48d, 48d1; invändig beklädning 64a-57)
Färgpåläggning med maskering av underlaget med skyddslack, t.ex.
reserveringsförfaranden eller batik
Påläggning eller framställning av skrivtecken med hjälp av schabloner

75c-5/02
75c-5/03
75c-5/04
75c-5/05
75c-5/06
75c-5/07
75c-5/08
75c-5/09
75c-5/10
75c-6
75c-6/05
75c-7/01
75c-7/02
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Mönstring genom borttagning av påförd färg från enstaka ställen, t.ex. genom
skrapning, radering, slipning eller bortlösning (75b-10)
Lackering av trådar, slangar e.d. (för elektrotekniska ändamål 21c-7)
Underlag för målning eller ritning; Bildkonservering

Redskap eller handapparater för målning eller påstrykning
75c-11
75c-12
75c-13/01
75c-13/02
75c-13/03
75c-14
75c-15/01
75c-15/02
75c-15/03
75c-16
75c-17
75c-18
75c-19

Färgtabeller e.d. (42h-18)
Anordningar eller maskiner för rivning av färger (valskvarnar, färgkvarnar 50c)
Anordningar för omröring eller blandning av färger
Silar eller spacklar för färg
Maskiner för blandning av flytande eller halvflytande färger (maskiner för blandning av
torra färger 50f)
Paletter för målare
Behållare för bevarande av färger; Penselhållare; Färgtuber (81c-12; 81c-15)
Dubbelbehållare för färger, t.ex. för brons och tinktur
Hållare för färgburkar
Målarskrin
Redskap eller anordningar för rengöring av målningsytor, t.ex. för avskrapning eller
avbränning av färg
Spännramar för målardukar e.d.
Andra hållare för föremål som ska målas, t.ex. för bollar eller dörrar

Redskap eller handapparater för färgpåläggning eller för påföring av
ytskikt i allmänhet (maskiner 75a-19 – 75a-23)
75c-20/01
75c-20/02
75c-21
75c-22/01

75c-22/02
75c-22/03
75c-23/01
75c-23/02
75c-24

Penselapparater med separat färgbehållare och tillförsel av färg under tryck (enkla
penslar med färgbehållare 9b)
Redskap eller anordningar för påföring av påstrykningsmassor i allmänhet, t.ex. för
uppdragning av färglinjer, batikskikt eller gjutapparater för lack
Redskap eller anordningar för doppning av föremål i färg eller massor (för väv 8a-3 –
8a-5)
Redskap eller anordningar för sprutning av ytskiktsmaterial, t.ex. sprutpistoler (andra
sprutapparater 30k, 45k, 85g-5; sprutapparater för metall 48b-12; maskiner för
påsprutning av ytskikt 75a-22)
Sprutapparater med uppvärmning av luft eller färg
Rotorsprutpistoler; Borstanordningar eller slunghjul för påföring av färg (för väv
8a-1, 8a-2)
Tillbehör för sprutanordningar, t.ex. ventiler, färgbehållare eller vattenavskiljare
(sprutskåp 75a-22)
Munstycken för sprutpistoler
Anordningar för påföring av folier e.d. (maskiner 75a; 11c-4)

Redskap eller handapparater för mönstring vid färgpåläggning (maskiner
75a)
75c-25
75c-26/01
75c-26/02
75c-27
75c-28/01
75c-28/02
75c-28/02
75c-29

Handredskap för direkt påföring av färg under mönstring, t.ex. masureringsapparater,
mönstervalsar eller schablonrullar
Schabloner för mönstring av ytor; Framställning av schabloner
Hållare för schabloner; Sammansatta schabloner
Handredskap för lokalt avlägsnande eller förskjutning av påförda färger (75c-8), t.ex.
stöpplare
Handredskap för mönstring utom 75c-25 – 75c-27, t.ex. punktering (70c-11)
Lodsnören
[-52]
Slagsnören
[52-]
Hjälpredskap för målning, t.ex. brännapparater för lack, målargördlar eller apparater
för upplösning av gamla färgskikt (torkugnar för lackerade föremål 82a)
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Förfaranden för framställning av ytor med speciella ljuseffekter,
mönster eller bilder, t.ex. skämtbilder, trolleribilder, osynliga bilder
eller diafonier; Imitation av naturliga eller konstgjorda mönster,
t.ex. glasmålningar (glastekniska förfaranden 32b-11)
Bilder eller mönster framkallade genom ljusverkningar; Förfaranden för
framställning av sådana

75d-1
75d-2

75d-3
75d-4

med hjälp av påfallande ljus, t.ex. matteffekter, glanseffekter eller sideneffekter
med hjälp av genomgående ljus, t.ex. transparentbilder eller glasmålningsimitationer
(etsning, påstrykning av smältfärger, sandblästring av glas 32b-5 – 32b-11, 32b-15/00
– 32b-19/00)
med hjälp av påfallande och från baksidan åter reflekterat ljus, t.ex. bilder med
spegelbeläggning på baksidan
med hjälp av ljusverkningar som inte omfattas av 75d-1 – 75d-3, t.ex. lysfärgsbilder

Bilder eller mönster framkallade genom färgverkan; Förfaranden för
framställning av sådana
75d-5/01
75d-5/02
75d-5/03
75d-6
75d-7

Förvandlingsbilder; Skämtbilder; Osynliga bilder
Förvandlingsbilder med raster
Värdepapper eller sedlar kännetecknade av mönstring eller skydd mot förfalskning
(15k-9; 55d-17; 55f-9; 57a-11; 77f-26; 77f-33/22)
Bilder eller mönster med iriseffekter (75d-19/01)
Bilder eller mönster med färgverkan som inte omfattas av 75d-5/01 – 75d-6

Förfaranden för framställning av mönster framkallade genom
konturverkan
75d-8
75d-9
75d-10

Linjemönster, t.ex. rutmönster
Symmetriska, upprepade eller sammansatta mönster
Konturmönster som inte omfattas av 75d-8 eller 75d-9

75d-11
75d-12
75d-13

Urtvättade, fläckiga eller flammiga mönster
Mönster med lokal reflexverkan
Ytmönster som inte omfattas av 75d-11 eller 75d-12

Förfaranden för framställning av mönster framkallade genom ytverkan

Förfaranden för imitation eller uppnående av rymdverkan
75d-14
75d-15

Imitation av rymdverkan genom färgläggning, t.ex. genom målning eller tryck
Uppnående av rymdverkan genom andra metoder än färgläggning

Förfaranden för imitation av naturliga mönster (av naturliga ornament
75b-28)
75d-16
75d-17
75d-18
75d-19/01
75d-19/02
75d-20
75d-21
75d-22

av trämönster (anordningar för framställning av masurering 75c-20/02, 75c-25)
av stenmönster, t.ex. marmor, genom mönstring av ytan (8n-8; 80b-15)
av hornmönster, elfenbensmönster, sjöskumsmönster e.d.
av pärlmönster eller pärlemormönster
av kristaller, t.ex. av vackert kristalliserande organiska ämnen
av metaller, metalloxider e.d. (48d)
av lädermönster; av vävnadsmönster e.d., t.ex. spetsmönster
av naturliga mönster som inte omfattas av 75d-16 – 75d-21

75d-23
75d-24
75d-25
75d-26

av tavlor, t.ex. ytstrukturen hos tavlor
av mosaikmönster eller intarsiamönster (75b-12; 75b-13; 75b-20; 75b-21)
av keramiska mönster (80b-23)
av konstgjorda mönster som inte omfattas av 75d-23 – 75d-25

Imitation av konstgjorda mönster

