
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2016/C 30/04)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej 
nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 279 sa vysvetlivka k položke:

„7019 Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napríklad priadza, tkaniny)“

nahrádza takto:

„7019 Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napríklad priadza, tkaniny)

Sklenené vlákna zahŕňajú dve hlavné kategórie:

a) textilné sklenené vlákna (sklenené vlákna z filamentov) vyrobené z textilného skla, t. j. sklenené výrobky, 
v ktorých sú vlákna prevažne navzájom paralelné; textilné sklenené vlákna sa používajú predovšetkým na 
spevnenie ostatných materiálov, napr. kompozitných materiálov, plastov;

b) vlákna zo sklenenej vlny; vlákna zo sklenenej vlny (náhodne orientované vlákna) vyrobené rotačným proce
som spriadania a používajú sa predovšetkým na izolačné účely.

Rozlišujeme dva druhy textilného skleneného vlákna:

a) (kontinuálne) nekonečné sklenené vlákno pozostávajúce z veľkého počtu kontinuálnych paralelných filamen
tov s priemerom obvykle medzi 3 a 34 μm (mikrónov); po vytvorení sú tieto kontinuálne vlákna navzájom 
spojené do povrazca pomocou apretačného činidla (nazývané aj ‚apretácia‘), ktorý je navrhnutý tak, aby uľah
čoval následné výrobné kroky (rezanie, navíjanie, zakrúcanie, tkanie atď.); medziprodukty sa potom používajú 
na výrobu určitých komerčných výrobkov zo sklenených vlákien (striž, pramene, priadze atď.);

b) nesúvislé (diskontinuálne) sklenené vlákno (strižné sklenené vlákno) pozostávajúce z vlákien narezaných alebo 
nalámaných na krátke dĺžky počas výrobného procesu a ťahaných do súvislého povrazca voľne zostavených 
vlákien; zvyčajne sa používajú v tkaninách, napríklad na obloženie stien v stavebníctve a stavebnom odvetví.

Textilné sklenené vlákna sa môžu ďalej spracúvať na nasledujúce výrobky tejto položky:

— Rohože a mriežkoviny z chemicky viazaných vlákien, t. j. rohože zo sklenenej striže, rohože z kontinuálnych 
povrazcov a typické netkané výrobky, ako tenké platne (voály), kladené mriežkoviny (laid scrims) atď.,

— textílie z mechanicky viazaných vlákien, t. j. tkaniny, nekrimpované textílie, pletené textílie, šité textílie, vpi
chované textílie ako tkaniny z prameňov, riedke sieťoviny, siete.“

(1) Nariadenie  Rady  (EHS)  č.  2658/87  z  23.  júla  1987  o  colnej  a  štatistickej  nomenklatúre  a  o  Spoločnom  colnom  sadzobníku 
(Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.
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