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KAPITTEL 59
TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG
ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER
SEG TIL INDUSTRIELT BRUK
59.01 TEKSTILSTOFF OVERTRUKKET MED NATURLIGE GUMMIER ELLER
STIVELSESHOLDIGE STOFFER, AV DET SLAG SOM BRUKES TIL FREMSTILLING AV BOKPERMER ELLER LIKNENDE; KALKERLERRET; PREPARERT
MALERLERRET; ”RULLEBOOK” OG LIKNENDE STIVET TEKSTILSTOFF AV
DET SLAG SOM BRUKES TIL FREMSTILLING AV HATTER.
1. Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av det slag som
brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende.
Slike varer har i alminnelighet vanlig lerretsbinding og fremstilles som regel av bomull, lin eller
syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, tykt overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige
stoffer. De brukes til bokpermer, etuier, esker, futteraler til briller eller spisebestikk, slirer til
kniver, etc.
De kan være ubleikte, bleikte, fargede eller trykte, og er ofte mønsterpresset, preget, narvet eller
bearbeidd på annen måte.
Tekstilstoff til liknende bruk, impregnert eller overtrukket med plast (for eksempel imitert lær), er
unntatt (posisjon 59.03).
2. Kalkerlerret.
Dette er en tynn, tettvevd vare, i alminnelighet av bomull eller lin, som er behandlet (for eksempel
med en oppløsning av naturlig harpiks) for å få en jevn, glatt overflate og for å gjøre den mer eller
mindre gjennomsiktig, og anvendelig til kalkering for arkitekter, tegnere etc.
3. Preparert malerlerret.
Preparert malerlerret består i alminnelighet av lin, hamp eller bomull, appretert og deretter overstrøket på en side med en blanding av linolje og andre stoffer (for eksempel sinkoksid). Denne vare
forekommer i alminnelighet i bestemte størrelser for å strekkes på en spennramme, men
klassifiseres under denne posisjonen selv om den har et underlag av tre eller papp.
4. ”Rullebook” og liknende stivet tekstilstoff av det slag som brukes til fremstilling av hatter.
Dette er stivede tekstilstoffer fremstilt ved å impregnere lette, åpne tekstilstoffer med klebemidler
og fyllstoffer (for eksempel med lim eller stivelsesholdige stoffer blandet med kaolin). Visse typer
”rullebook” og liknende tekstilstoffer er fremstilt ved å klebe sammen to slike stivede tekstilstoffer.
Disse tekstilstoffer brukes hovedsakelig til fremstilling av underformer for hodeplagg som hører
under posisjon 65.07.
Tekstilstoffer til liknende bruk, impregnert eller overtrukket med plast, er unntatt (posisjon
59.03).
Posisjonen omfatter ikke varer under punktene 1, 2 og 4 ovenfor når de er forarbeidd som definert i
punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
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59.02 KORDVEV FOR DEKK AV HØYSTYRKEGARN AV NYLON ELLER ANDRE
POLYAMIDER, POLYESTERE ELLER VISKOSERAYON.
Denne posisjonen omfatter kordvev for dekk, også dyppet i eller impregnert med gummi eller plast.
Disse tekstilstoffer brukes til fremstilling av dekk og består av en varp av parallelle filamentgarn som
med bestemte avstander holdes på plass av veftgarn. Varpen består alltid av høystyrkegarn av nylon
eller andre polyamider, polyestere eller viskoserayon, mens veften som er anbrakt med store
mellomrom og bare bestemt til å holde varpen på plass, kan bestå av annet garn. For beskrivelse av
høystyrkegarn, se note 6 til avsnitt XI.
Posisjonen omfatter ikke andre vevde tekstilstoffer til bruk i fremstillingen av dekk og heller ikke
tekstilstoffer av garn som ikke oppfyller betingelsene i note 6 til avsnitt XI (kapittel 54 eller posisjon
59.03 eller 59.06 etter sin beskaffenhet).
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59.03 TEKSTILSTOFF IMPREGNERT, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERT
MED PLAST, UNNTATT TEKSTILSTOFF SOM HØRER UNDER POSISJON 59.02.
Denne posisjonen omfatter tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast
(for eksempel poly(vinylklorid)).
Slike produkter klassifiseres under denne posisjonen uansett vekten per m² og uansett plastmaterialets
beskaffenhet (kompakt eller porøs), forutsatt at:
1. impregnering, overdrag eller belegg er synlig med det blotte øye og ikke bare er synlig som en
forandring av fargen.
Tekstilstoff hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er synlig med det blotte øye eller bare er
synlig som en forandring av fargen, hører i alminnelighet under kapitlene 50 til 55, 58 eller 60.
Eksempler på slike stoffer er de som er impregnert utelukkende for å gjøre dem krøllfrie,
møllsikre, krympefrie eller vanntette (for eksempel vanntett gabardin og poplin). Tekstilstoff som
er delvis overtrukket eller delvis belagt med plast, og som derved har fått et mønstret utseende, blir
også å klassifisere under kapitlene 50 - 55, 58 eller 60.
2. produktene ikke er stive, dvs. at de uten å briste kan bøyes for hånd rundt en sylinder med diameter
7 mm ved en temperatur mellom 15 C og 30 C.
3. tekstilstoffet ikke er fullstendig omgitt av eller overtrukket eller belagt på begge sider med plast.
Produkter som ikke oppfyller betingelsene i punkt 2 eller 3 ovenfor, hører i alminnelighet under
kapittel 39. Tekstilstoff som er overtrukket eller belagt på begge sider med plast hvor overdrag eller
belegg ikke er synlig med det blotte øye eller er synlig bare som en forandring av fargen, hører i
alminnelighet under kapitlene 50 til 55, 58 eller 60. Med unntak av tekstilstoffer som hører under
posisjon 58.11, klassifiseres også plater, duk eller bånd av celleplast i forbindelse med tekstilstoff, der
tekstilstoffet bare tjener til forsterkning, under kapittel 39 (se de alminnelige bestemmelser til kapittel
39, nest siste avsnitt under punktet om ”Kombinasjoner av plast og tekstilvarer”).
Posisjonen omfatter også «tekstilstoff laminert med plast» som definert i note 3 til dette kapitlet.
De laminerte tekstilstoffer under denne posisjonen må ikke forveksles med tekstilstoffer som består av
flere lag som bare er sammenklebet ved hjelp av plast (hører vanligvis under kapitlene 50 til 55).
I mange tekstilstoffer under denne posisjonen vil plasten, som vanligvis er farget, danne et overflatebelegg som kan være glatt eller preget for å etterlikne for eksempel narvsiden i lær (”leathercloth”).
Denne posisjonen omfatter også dyppede tekstilstoffer (unntatt de som hører under posisjon 59.02),
som er impregnert for å forbedre adhesjonen med gummi, og tekstilstoffer som er flekkvis belagt ved
sprøyting, med synlige partikler av termoplast slik at tekstilstoffet kan klebes til andre stoffer eller
materialer ved hjelp av varme og trykk.
Posisjonen omfatter også tekstilstoff fremstilt av garn, strimler eller liknende, som er impregnert,
overtrukket, belagt eller omsluttet med plast og hører under posisjon 56.04.
Tekstilstoffer under denne posisjonen brukes til en rekke formål, for eksempel til møbeltrekk, til
fremstilling av håndvesker og reiseeffekter, klær, tøfler, leketøy etc., til bokbinding, som klebebånd,
til fremstilling av elektrisk utstyr etc.
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Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Tekstilprodukter som hører under posisjon 58.11.
b. Tekstilstoff overtrukket eller belagt med plast til bruk som golvbelegg (posisjon 59.04).
c. Tekstilstoff impregnert eller belagt og som har karakter av tapet (posisjon 59.05).
d. Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast og forarbeidd som beskrevet i
punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
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59.04 LINOLEUM, OGSÅ TILSKÅRET; GOLVBELEGG SOM BESTÅR AV TEKSTILBUNN MED BELEGG, OGSÅ TILSKÅRET.
1. Linoleum.
Linoleum består av en tekstilbunn (i alminnelighet av jute, men også av bomull etc.), belagt på den
ene side med en fast masse (linoleumsmasse), som består av oksidert linolje, harpiks, naturgummi
og fyllstoffer (som regel malt kork, men også sagmugg eller tremel). Massen er dessuten i de fleste
tilfeller tilsatt fargestoffer. Linoleum kan være umønstret eller mønstret. I sistnevnte tilfelle kan
mønsteret være trykt eller, når det gjelder parkettlinoleum, dannet ved bruk av forskjellig fargede
masser.
Når massen fremstilles av malt kork uten tilsetning av fargestoff, vil det ferdige produkt nærmest
fremtre som en korkvare. Slike varer må derfor ikke forveksles med golvbelegg av presset kork på
tekstilunderlag eller andre varer som hører under posisjon 45.04. Sistnevnte varer er ikke belagt
med den ovennevnte linoleumsmasse og er i alminnelighet grovere og mindre bøyelige.
Linoleum fremstilles i forskjellige tykkelser og brukes til golvbelegg og dessuten til bekledning på
vegger, hyller etc.
Posisjonen omfatter også tekstilstoffer, hovedsakelig vevnader av bomull, med belegg av
linoleumsmasse uten tilsetning av fargestoffer. Disse varer, som likner kork, brukes til fremstilling
av innleggssåler for fottøy.
2. Golvbelegg som består av tekstilbunn med belegg.
Slike golvbelegg er temmelig stive, slitesterke og består av en tekstilbunn (herunder filt) med et
belegg på den ene siden som helt dekker bunnstoffet. Belegget er i alminnelighet en blanding av
olje og kritt som males etter påleggingen. Det kan også bestå av et tykt lag med plast (for eksempel
poly(vinylklorid)), eller simpelthen bare av flere strøk maling, direkte påført tekstilunderlaget.
I mange tilfeller blir varer under denne posisjonen også belagt på baksiden for å forsterke dem. De
klassifiseres fortsatt under denne posisjonen enten de foreligger i ruller av ubestemt lengde eller er
ferdig tilskåret.
Posisjonen omfatter ikke linoleum og golvbelegg i form av plater uten underlag, som klassifiseres
etter sin beskaffenhet (kapitlene 39, 40, 45 etc.).
Unntatt fra denne posisjonen er også innleggssåler (posisjon 64.06).
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59.05 TEKSTILTAPETER.
Denne posisjonen omfatter tekstiltapeter som oppfyller betingelsene i note 4 til kapittel 59, dvs.
produkter i ruller med bredde minst 45 cm, av det slag som er egnet til dekorering av vegger eller tak,
og som består av en tekstiloverflate festet til et underlag av et hvilket som helst materiale (for
eksempel papir), eller som er blitt behandlet på baksiden (impregnert eller overtrukket slik at de kan
klistres opp).
Posisjonen omfatter:
1. Parallellagte garn, vevnader, filt, trikoterte stoffer (herunder stoffer forsynt med kjedesting), festet
til et underlag av et hvilket som helst materiale.
2. Parallellagte garn, vevnader eller blonder og kniplinger på et tynt lag av plast, festet til et underlag
av et hvilket som helst materiale.
3. Parallellagte garn (overflaten), festet med kjedesting til en tynn fiberduk (mellomlaget) og limt på
et underlag av et hvilket som helst materiale.
4. Et lag tekstilfibrer (overflaten) holdt sammen ved hjelp av kjedesting, med rader av garn lagt over
hverandre (mellomlag) og limt på et underlag av et hvilket som helst materiale.
5. Fiberduk, som på overflaten er belagt med tekstilfnugg (imitert, semsket skinn), og limt på et
underlag av et hvilket som helst materiale.
6. Vevnader som er dekorert med håndmalte mønstre og festet til et underlag av et hvilket som helst
materiale.
Tekstiloverflaten på tapeter under denne posisjonen, kan være farget, trykt eller dekorert på annen
måte, og der hvor det finnes et underlag, kan den helt eller delvis dekke underlaget.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Tapeter av plast som definert i note 9 til kapittel 39 (posisjon 39.18).
b. Tapeter som består av papir eller plastbelagt papir, direkte overflatedekorert med tekstilfnugg
eller -støv (posisjon 48.14).
c. Vevnader som er belagt med tekstilfnugg, også utstyrt med et ekstra underlag eller impregnert eller
overtrukket slik at de kan klistres opp (posisjon 59.07).

59-6

59
59.06 GUMMIERT TEKSTILSTOFF, UNNTATT TEKSTILSTOFF SOM HØRER UNDER
POSISJON 59.02.
Denne posisjonen omfatter:
A. Tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi, herunder dyppede
stoffer (unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02):
1. med vekt høyst 1500 gram per m², uten hensyn til mengdeforholdet mellom tekstilmateriale og
gummi; eller
2. med vekt over 1500 gram per m², og som inneholder mer enn 50 vektprosent tekstilmateriale.
Disse gummierte stoffer brukes hovedsakelig til fremstilling av vanntette klær, spesielle klær til
beskyttelse mot bestråling, pneumatiske artikler, campingutstyr, sanitærartikler etc.
Visse typer møbelstoffer som har et tynt belegg av gummilateks på den ene side, er ikke
nødvendigvis vanntette, men hører likevel under denne posisjonen.
Varer under denne posisjonen må ikke forveksles med varer som består av flere lag tekstilstoff
sammenklebet med gummilim, for eksempel slike som brukes til karosseriarbeider eller til fottøy. I
et tverrsnitt av slike varer vil ikke gummien være synlig, og de hører i alminnelighet under
kapitlene 50 til 55.
B. Tekstilstoff fremstilt av garn, strimler eller liknende, som er impregnert, overtrukket, belagt eller
omsluttet med gummi og hører under posisjon 56.04.
C. Stoffer uten veft, som består av parallellagte tekstilgarn, sammenklebet eller kalandrert med
gummi, uansett vekt per m². Disse varer brukes til fremstilling av dekk, gummislanger, drivreimer
eller transportbånd, etc.
D. Klebebånd, herunder isolasjonsbånd, hvor underlaget er av tekstilstoff, også gummiert på forhånd,
og klebemidlet er av gummi.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Klebebånd, impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer, eller i former eller pakninger for
detaljsalg, til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk (posisjon 30.05).
b. Gummierte stoffer som er omhandlet i foranstående punkt A 2, men som ikke inneholder mer enn
50 vektprosent tekstilmateriale (posisjon 40.05 eller 40.08).
c. Plater, duk og bånd av tekstilstoff i forbindelse med cellegummi, hvor tekstilstoffet bare tjener som
forsterkning (posisjon 40.08).
d. Drivreimer eller transportbånd som vanligvis består av en stamme av flere lag tekstilstoff (også
gummierte), belagt med vulkanisert gummi (posisjon 40.10).
e. Golvtepper, linoleum og annet golvbelegg med gummibelegg på undersiden for at de skal være
mykere og ligge stødigere på golvet (kapittel 57 eller posisjon 59.04 etter sin beskaffenhet).
f. Tekstilprodukter som hører under posisjon 58.11.
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g. Tekstilstoffer (også fôret med filt) som består av flere lag stoff holdt sammen ved hjelp av gummi
og vulkanisert under trykk, av det slag som brukes til fremstilling av kardebeslag, duk til trykkerimaskiner (dekler) eller liknende varer til teknisk bruk, herunder bånd av fløyel, impregnert med
gummi, til belegg på vevespindler, og som hører under posisjon 59.11.
h. Gummierte stoffer forarbeidd som beskrevet i punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI
(i alminnelighet kapitlene 61 til 63).
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59.07 TEKSTILSTOFF SOM ER IMPREGNERT, OVERTRUKKET ELLER BELAGT PÅ
ANNEN MÅTE; MALTE TEATERKULISSER, ATELIERBAKTEPPER ELLER
LIKNENDE, AV TEKSTILVEVNAD.
I. TEKSTILSTOFF SOM ER IMPREGNERT, OVERTRUKKET
ELLER BELAGT PÅ ANNEN MÅTE.
Denne gruppen omfatter tekstilstoff (unntatt stoffer som hører under posisjonene 59.01 til 59.06),
impregnert, overtrukket eller belagt, forutsatt at impregnering, overdrag eller belegg er synlig med
det blotte øye og ikke bare er synlig som en forandring av fargen.
Tekstilstoff hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er synlig, eller bare er synlig som en
forandring av fargen, og tekstilstoff med vanlig appretur på basis av stivelsesholdige produkter eller
liknende, er unntatt (se note 6 til dette kapitlet). Slike varer føres i alminnelighet under kapitlene 50
til 55, 58 eller 60, og omfatter stoffer som enten er impregnert med lim, stivelse eller liknende
appretur (for eksempel organdi- og musselinvevnader), eller som bare er impregnert for å gjøre dem
krøllfrie, møllsikre, krympefrie eller vanntette (for eksempel vanntett gabardin eller poplin).
Stoffer som hører under denne posisjonen, omfatter:
A. Stoffer overtrukket med tjære, asfalt og liknende, av det slag som brukes til fremstilling av
presenninger eller emballasjemateriale.
B. Stoffer overtrukket med voks.
C. Tynne stoffer overtrukket eller impregnert med et preparat fremstilt på basis av naturlig harpiks og
kamfer eller gjort vanntette ved impregnering eller overdrag med olje (av og til kalt ”taffetas
cirés”).
D. Andre tekstilstoffer overtrukket eller impregnert med olje eller preparater på basis av tørrende olje.
Denne gruppe omfatter voksduk som er et tekstilstoff, i alminnelighet av bomull eller lin, belagt på
den ene eller begge sider med en masse som vesentlig består av en blanding av oksidert linolje,
fyll- og fargestoffer.
Den omfatter også emballasjematerialer som er sterke, grove stoffer av hamp, jute, bomull, lin eller
syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer. Disse er gjort vanntette med et tykt overdrag av tørrende
olje som er tilsatt kjønrøk.
E. Stoffer overtrukket med silikater for å gjøre dem brannsikre (for eksempel til fremstilling av
brannsikre filmlerreter).
F. Stoffer fullstendig overtrukket med et ensfarget lag av maling eller metallpulver.
G. Stoffer som er belagt med lim (gummilim eller annet lim), plast, gummi eller andre materialer og
siden påsprøytet et tynt lag av annet materiale, for eksempel:
1. Tekstilstøv eller -fnugg for å imitere semsket skinn. (Stoffer fremstilt på liknende måte, men
med lengre tekstilfibrer, omfattes ikke av denne posisjonen hvis de har karakter av kunstig
pelsskinn under posisjon 43.04.) Stoffer som er belagt med tekstilstøv eller -fnugg for å imitere
luv (for eksempel kordfløyel), blir å føre under denne posisjonen.
2. Pulverisert kork (for eksempel til veggbekledning).
3. Pulverisert eller granulert glass (for eksempel mikrosfærer til kinolerret).
4. Pulverisert glimmer.
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H. Stoffer impregnert med tetningsmiddel basert på vaselin eller med andre tetningsmidler, og som
brukes til tetting av glass, til å gjøre tak vanntette, reparere takrenner, etc.
Posisjonen omfatter ikke mønstrede stoffer hvor mønsteret er fremkommet ved maling eller ved et
belegg (for eksempel av tekstilstøv - se note 6 til dette kapitlet) (i alminnelighet posisjon 59.05 eller
kapitlene 50 til 55, 58 eller 60).
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Oljet silke og liknende oljede stoffer som foreligger i former eller pakninger for detaljsalg til
medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk; plastre og forbindingsmateriell impregnert eller belagt
med farmasøytiske stoffer; gipsbind som foreligger i former eller pakninger for detaljsalg
(posisjon 30.05).
b. Tekstilstoffer sensitive for lys eller annen bestråling (posisjonene 37.01 til 37.04).
c. Finert tre på underlag av tekstilstoff (posisjon 44.08).
d. Stoffer impregnert, overtrukket eller belagt og forarbeidd som beskrevet i punkt II i de alminnelige
bestemmelser til avsnitt XI.
e. Preparert malerlerret (posisjon 59.01).
f. Linoleum og andre varer som hører under posisjon 59.04.
g. Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av tekstilstoff (posisjon
68.05).
h. Taktekkingsmateriale med en kjerne av tekstilstoff fullstendig omgitt av eller belagt på begge sider
med et lag asfalt eller liknende materiale (posisjon 68.07).
ij. Folie av metall på underlag av tekstilstoff (vanligvis avsnitt XIV eller XV).
II. MALTE TEATERKULISSER, ATELIERBAKTEPPER ELLER
LIKNENDE, AV TEKSTILVEVNAD.
Denne gruppen omfatter lerretsvevnader eller liknende tekstilmateriale malt med interiør- eller
eksteriørscener, eller andre dekorasjoner av det slag som brukes til teaterkulisser eller atelierbaktepper
i foto- eller filmstudioer etc. Slike varer kan være tilskåret, i ruller eller montert på rammer av tre eller
metall etc.
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59.08 VEKER AV VEVDE, FLETTEDE ELLER STRIKKEDE TEKSTILMATERIALER,
TIL LAMPER, OVNER, TENNERE, LYS ELLER LIKNENDE; GASSGLØDENETT
OG RUNDSTRIKKEDE VARER TIL FREMSTILLING AV SLIKE, OGSÅ
IMPREGNERTE.
A. Veker.
Veker som omfattes av denne posisjonen, er flate, runde eller rørformede tekstilstoffer, i
alminnelighet av bomull, og de er enten vevde, flettede eller strikkede. De varierer i form og
størrelse, fra de som anvendes som veker til lys eller tennere, og til større typer som anvendes til
oljelamper, ovner og liknende.
De føres under denne posisjonen også når de er ferdig avpasset eller forsynt med metalltråd
eller -beslag for å lette innsettingen.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Voksstapler (oppkveilet vokslys) (posisjon 34.06).
b. Sikkerhetslunter og detonerende lunter (posisjon 36.03).
c. Veker fremstilt ved enkel snoing eller dublering av tekstilgarn, hyssing, snører etc. Slike veker
klassifiseres som garn under kapitlene 50 til 55, eller som hyssing, snører etc. under posisjon
56.07.
d. Veker av glassfibrer (posisjon 70.19).
B. Rundstrikkede varer til fremstilling av gassglødenett.
Gassglødenett er en tett, rundstrikket og smal vare, i alminnelighet av rami, bomull eller viskoserayon, og klassifiseres under denne posisjonen enten det er uimpregnert eller impregnert med
kjemikalier (særlig toriumnitrat eller ceriumnitrat).
C. Gassglødenett.
Gassglødenett som klassifiseres her, kan være halvfabrikater (for eksempel korte sylindere eller
poser av tekstilstoff, også impregnert med de kjemikalier som er nevnt under B ovenfor), eller helt
ferdige varer, dvs. avbrent for å fjerne tekstilstoffet og omdanne nitratene til oksider. Den avbrente
vare har form som den opprinnelige vare og impregneres med kollodium for å gjøre den mer
holdbar under lagringen. Gassglødenett klassifiseres her også når de inneholder asbesttråd eller er
forsynt med holdere.
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59.09 SLANGER OG LIKNENDE VARER AV TEKSTILMATERIALE, OGSÅ MED
FÔRING, ARMERING ELLER TILBEHØR AV ANDRE MATERIALER.
Denne posisjonen omfatter slanger, for eksempel brannslanger og liknende slanger av tekstilmateriale
av det slag som brukes til væsker. De består i alminnelighet av kraftige, tettvevde stoffer av bomull,
lin, hamp eller syntetiske eller kunstige tekstilfibrer som er rundvevd eller sydd, og kan være
overtrukket eller impregnert med olje, tjære eller kjemiske preparater.
Slike varer klassifiseres også under denne posisjonen når de er belagt med gummi eller plast på
innsiden, armert med metall (for eksempel med en spiral av metalltråd), eller forsynt med utstyr av
annet materiale enn tekstil, for eksempel slangekoplinger (fittings), munnstykker etc.
Slanger og rør av vulkanisert gummi, innvendig forsterket med tekstilmateriale, eller med et utvendig
hylster av tynt stoff, skal klassifiseres under posisjon 40.09.
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59.10 DRIVREIMER OG TRANSPORTBÅND AV TEKSTILMATERIALE, OGSÅ
IMPREGNERT, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERT MED PLAST,
ELLER FORSTERKET MED METALL ELLER ANNET MATERIALE.
Disse drivreimer og transportbånd brukes til kraftoverføring eller til transport av varer. De blir i
alminnelighet fremstilt ved veving eller fletting av garn av ull, bomull, syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, etc. De forekommer i forskjellige bredder og kan bestå av to eller flere lag av slike
materialer, vevd eller sammenholdt på annen måte. Av og til kan slike varer være vevd med korte
løkker på overflaten eller være forsterket i kantene. De kan også være impregnert med linolje, tretjære
etc., og kan være belagt med ferniss, mønje etc. for å motstå virkningen av vær og vind, syredamper
etc.
Posisjonen omfatter også drivreimer og transportbånd som er vevd av syntetiske fibrer, særlig
polyamider, og overtrukket, belagt eller laminert med plast.
De kan også være forsterket med strimler eller tråder av metall eller lær.
I henhold til note 7 til dette kapitlet, er drivreimer og transportbånd som metervare eller avpassede
lengder, av tykkelse under 3 mm, unntatt fra dette kapitlet. De klassifiseres fortsatt under kapitlene
50 til 55, som bånd (posisjon 58.06), som fletninger (posisjon 58.08), etc. Drivreimer og
transportbånd (i avpassede lengder med sammenføyde ender eller påsatt reimforbindere for
sammenføying), klassifiseres under denne posisjonen uansett materialets tykkelse.
Posisjonen omfatter også drivreimer fremstilt av liner eller tau av tekstilmateriale og ferdige til bruk.
De kan enten være endeløse eller med sammenføyde ender.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Drivreimer og transportbånd som foreligger sammen med de maskiner eller apparater de tilhører,
selv om de ikke er montert (klassifiseres sammen med de respektive maskiner eller apparater, for
eksempel avsnitt XVI).
b. Drivreimer og transportbånd av tekstilstoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert
med gummi, eller som er fremstilt av tekstilgarn eller -snor som er impregnert, overtrukket, belagt
eller omsluttet med gummi (posisjon 40.10, se note 7.b til dette kapitlet).
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59.11 TEKSTILVARER TIL TEKNISK BRUK, SOM SPESIFISERT I NOTE 8 TIL DETTE
KAPITLET (+).
Tekstilvarer som hører under denne posisjonen, har spesielle kjennetegn som viser at de skal brukes i
forskjellige typer maskiner, apparater, utstyr eller instrumenter eller som verktøy eller deler til
verktøy.
Posisjonen omfatter særlig de tekstilvarer som ikke hører under andre posisjoner og er henvist til
posisjon 59.11 ved spesielle bestemmelser i tolltariffen (for eksempel note 1.e til avsnitt XVI). Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at visse tekstilvarer og tilbehør til varer under avsnitt XVII, for
eksempel sikkerhetsbelter, tilpasset, innvendig bekledning og isolerende materiale for bilkarosserier
(posisjon 87.08) og golvtepper til motorkjøretøyer (kapittel 57), ikke klassifiseres under denne
posisjonen.
A. TEKSTILSTOFF OG ANDRE TEKSTILPRODUKTER TIL TEKNISK BRUK,
SOM METERVARE, SKÅRET I LENGDER ELLER BARE SKÅRET
I REKTANGULÆR ELLER KVADRATISK FORM.
Forutsatt at de ikke har karakter av produkter som hører under posisjonene 59.08 til 59.10,
klassifiseres disse varene under denne posisjonen (og ikke under andre posisjoner i avsnitt XI), enten
de foreligger som metervare, skåret i lengder eller bare skåret i rektangulær eller kvadratisk form.
Denne gruppen omfatter bare tekstilstoff og andre tekstilprodukter som definert i note 8.a til dette
kapitlet og oppført i punktene 1 - 6 nedenfor.
1. Tekstilstoff, filt og vevnader fôret med filt, som er overtrukket, belagt eller laminert med gummi,
lær eller annet materiale (for eksempel plast), av det slag som brukes til fremstilling av
kardebeslag, samt liknende stoffer av det slag som nyttes til annen teknisk bruk, herunder bånd av
fløyel, impregnert med gummi, til belegg på vevespindler.
2. Sikteduk er ”åpne” (gjennomsiktige) vevnader (for eksempel i slyngbinding eller toskaftbinding),
med masker som er nøyaktig like i størrelse og form (vanligvis kvadratiske), og som ikke
deformeres ved bruk. Sikteduk brukes hovedsakelig til sikting (av for eksempel mel, slipepulver,
plastpulver, dyrefôr etc.), til filtrering eller til silketrykk. Sikteduk er i alminnelighet fremstilt av
sterkt tvunnet, ikke avkokt silkegarn, eller av garn av syntetiske filamenter.
3. Filter- eller presseduk (for eksempel vevd eller nålet), også impregnert, av det slag som brukes i
oljepresser eller liknende filtreringsanlegg (for eksempel i sukkerraffinerier eller bryggerier) og til
rensing av gasser eller i liknende tekniske anordninger for oppsamling av støv i industrien.
Posisjonen omfatter oljefiltrerduk, visse tykke, solide stoffer av ull eller andre dyrehår, og visse
ubleikte stoffer av syntetiske fibrer (for eksempel nylon), som er tynnere enn de foregående, men
er tettere vevd og har en karakteristisk stivhet. Posisjonen omfatter også liknende filter- eller
presseduk av menneskehår.
4. Flatvevde tekstilstoffer med dobbel eller flerdobbel varp eller veft, også filtete, med eller uten
impregnering eller belegg, av det slag som brukes i maskiner eller til annen teknisk bruk.
5. Tekstilstoff forsterket med metall, av det slag som nyttes til teknisk bruk. Metalltråden (av rent
metall eller av metalltråd spunnet eller omspunnet med tekstilgarn etc.) kan for eksempel være
innarbeidet i varen under vevingen (spesielt i varpen) eller ført inn mellom lag av tekstilstoff.
Filt forsterket med metall er imidlertid unntatt (posisjon 56.02).
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6. Snorer, fletninger og liknende varer, av det slag som nyttes til i industrien som paknings- eller
smøremateriale. Disse varer har i alminnelighet kvadratisk tverrsnitt, er belagt eller impregnert
med fett, grafitt, talkum etc. og kan også være forsterket med metall. Snorer, fletninger etc. som
ikke er belagt eller impregnert, føres også under denne posisjonen forutsatt at det tydelig fremgår
at disse varer er bestemt til bruk i industrien som paknings- eller smøremateriale.
B. TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM NYTTES TIL TEKNISK BRUK.
Alle tekstilvarer av det slag som nyttes til teknisk bruk (unntatt de som hører under posisjonene
59.08 til 59.10), klassifiseres under denne posisjonen og ikke under andre posisjoner i avsnitt XI (se
note 8.b til dette kapitlet), for eksempel:
1. Ferdige varer av stoffer nevnt under gruppe A ovenfor (tilskåret, sydd sammen etc.), for eksempel
filtrerduk til oljepresser, satt sammen av flere stykker; sikteduk tilskåret og kantet med bånd eller
forsynt med metallmaljer, eller duk montert på en ramme til bruk ved silketrykk.
2. Tekstilstoff og filt som er endeløs eller forsynt med forbindelsesutstyr, av det slag som brukes i
papirmaskiner eller liknende maskiner (for eksempel for papirmasse eller asbestsement) (unntatt
drivreimer og transportbånd som hører under posisjon 59.10).
3. Varer dannet av sammenknyttede spiraler av monofilamentgarn, og som kan anvendes på liknende
måte som tekstilstoff og filt av det slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner som er
omtalt i punkt 2 ovenfor.
4. Pakninger, underlagsskiver og membraner til pumper, motorer etc. (unntatt varer som hører under
posisjon 84.84).
5. Skiver, valsetrekk og puter til skopussemaskiner og andre maskiner.
6. Filterposer til oljepresser.
7. Snorer (harnisksnorer) i avpassede lengder med knuter, løkker, maljer av metall eller glass, til
jacquardvevstoler eller andre vevstoler.
8. Skytteldrivere (pickers) til vevstoler.
9. Poser til støvsugere, filterposer til luftrenseanlegg, oljefiltre til motorer, etc.
Tekstilvarer under denne posisjonen kan være utstyrt med tilbehør av annet materiale, forutsatt at
varene ikke har mistet sin karakter av tekstilvarer.

o
o

o

Kommentarer til underposisjon.
Underposisjon 5911.90 (varenumrene 59.11.9001, .9002 og .9009)
Varer dannet av sammenknyttede spiraler av monofilamentgarn, og som kan anvendes på liknende
måte som tekstilstoff og filt av det slag som brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner, blir å føre
under denne underposisjon og ikke i underposisjon 5911.31 eller 5911.32.
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