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JUHEND KÜÜNALDE MÄRGISTAMISEKS
Küünalde märgistamisel võetakse aluseks toote nõuetele vastavuse seadus ja tarbijakaitseseadus.
Küünalde ohutuse tagamiseks on välja töötatud järgmised standardid:
1. EVS-EN 15493:2007 Candles-Specification for fire safety
2. EVS-EN 15426:2007 Specification for sooting behaviour
3. EVS-EN 15494:2007 Candles-Product safety labels
Seadustest tulenevalt peab küünalde märgistusel olema esitatud:
1. Küünla nimetus, juhul kui ei ole üheselt arusaadav küünla otstarve (nt.
õueküünal, veeküünal, jne) - Tarbijakaitseseadus § 5 lg 2
2. Ohutusinstruktsioonid- Toote nõuetele vastavuse seadus § 7 ja § 11 lg 1
3. Tootja/importija andmed – Toote nõuetele vastavuse seadus § 11 lg 4 p 1.
Küünalde puhul on minimaalsed ohutusinstruktsioonid järgmised (tulenevad standardist ja on
soovituslikud):
1. “ära jäta põlevat küünalt järelevalveta”,
2. “hoia küünalt laste ja loomade eest”,
3. “hoia küünalt eemal süttivatest esemetest”,
4. “kasutades mitut küünalt korraga, jäta küünalde vahele vähemalt …. cm“.

Kui küünal on kasutamiseks ainult välitingimustes, siis peab see olema välja toodud ka
märgistusel (küünla nimetus).
Võõrkeelsed hoiatused peavad olema esitatud ka eesti keeles, võivad olla ka
piktogrammidena, sellisel juhul kui piktogrammid on üldlevinud ning tarbijale selgesti arusaadavad.
Kui hoiatusi ei ole võimalik paigaldada küünlale või pakendile (nt konteineris müüdavad
lauaküünlad), siis peavad need hoiatused olema väljas kauba vahetus läheduses.
Kui küünal lõhnab, siis võiks see teave ka märgistusel olla esitatud.
Lisaks tuleb tähelepanu pöörata sellele, et erikujulisi (õunakujulisi, koogikujulisi) küünlaid võib
käsitleda eksitava välimusega ohtlikke toodetena. Eksitava välimusega ohtlik toode on toode,
mis ei ole söödav, kuid mille suurus, lõhn, värvus, välimus, kuju, pakend või märgistus on selline,
et tarbija, eelkõige laps, võib seda ekslikult pidada toiduks, ja selle suhupanemine, imemine või
allaneelamine võib olla ohtlik ning põhjustada tervisekahjustusi. (Toote nõuetele vastavuse
seadus § 8 lg 1 ja 2).
Seega juhtumipõhiselt tuleb hinnata ka, kas küünal on päris tootele väga sarnane või mitte.

