Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

3. VIÐAUKI A
Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum.
Dálkur a; efnum raðað í stafrófsröð eftir INCI-heitum þeirra. INCI-nöfn efnanna eru skáletruðu, þau eru notuð til að einkenna efni í snyrtivörum. Fyrir
þau efni, sem ekki hafa INCI-nöfn, eru íslensku heitin látin ráða stafrófsröð.
Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).
Dálkar d, e og f; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m), ef annað er ekki tekið fram.
Dálkur g; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka III við tilskipun 82/368/EBE, með síðari breytingum.
Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

a
Abies Alba cone oil and
extract
olía og útdráttur
Abies alba needle oil and
extract
olía og útdráttur
Abies pectinata needle oil
and extract
olía og útdráttur
Abies sibirica needle oil and
extract
olía og útdráttur
Abies balsamea needle oil
and extract
olía og útdráttur
Acetyl hexa-methyl indan
1,1,2,3,3,6-hexametýlindan-5-ýl metýlketon

b
90028-76-5

c

d

Acetyl hexamethyl tetralin
1-(5,6,7,8-tetrahýdró3,5,5,6,8,8-hexametýl-2naftýl)etan-1-on
(AHTN)

21145-77-7
1506-02-1

a) Acid Blue 9
Benzenmetanamíníum, N-

a)
3844-45-9

1

Aðrar takmarkanir og kröfur
e
Styrkur peroxíðs lægri en 10
1
mmól/l

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir
f

EB
tilvísunarnúmer
g
103

90028-76-5

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l1

104

92128-34-2

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l1

105

91697-89-1

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l1

106

85085-34-3

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l1

107

15323-35-0

a) vörur sem ekki er
skolað burt eftir
notkun
b) aðrar vörur
allar vörur að
undanteknum vörum til
munnhirðu

hárlitunarefni, ekki
oxandi

Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru

(a) 2%

134

(a) vörur sem ekki er skolað
burt eftir notkun
nema:
hýdróalkóhól 1%
ilmefni 2,5%
ilmkrem 0,5%
(b) aðrar vörur 0,2%
0,5%

182

190
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Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a
etýl-N-[4-[[4-[etýl-[(3súlfófenýl)-metýl]-amínó]fenýl][(2-súlfófenýl]metýlen]-2,5-sýklóhexadíen1-ýliden]-3-súlfó, innra salt,
dínatríum salt, og
ammóníum- og álsölt þess2
(CI 42090)
b) Acid Blue 9 ammonium
salt
c) Acid Blue 9 Aluminum
lake
Acid Blue 62
Natríum 1-amínó-4(sýklóhexýlamínó)-9,10díhýdró-9,10-díoxóantrasen2-súlfónat12
(CI 62045)
a) Acid Red 18 (CI 16255)
Trínatríum 1-(1-naftýlazó)2-hýdroxýnaftalen-4´,6,8trísúlfónat og aluminium
lake2
b) Acid Red 18 aluminum
lake
Acid Red 52
Vetni 3,6-bis(díetýlamínó)9-(2,4-dísúlfónatófenýl)xantýlíum, natríum
salt12
(CI 45100)
Acid Red 33
Dínatríum 5-amínó-4hýdroxý-3(fenýlazó)naftalen-2,7dísúlfónat2
(CI 17200)
a) Acid Yellow 23
Trínatríum-5-hýdroxý-1-(4súlfófenýl)-4-(4súlfófenýlazó)pýrazól-3-

b
b)
2650-18-2
c)
68921-426

c

d

e

f

2

4368-56-3

hárlitunarefni, ekki
oxandi

0,5%

a)
2611-82-7
b)
12227-644

hárlitunarefni, ekki
oxandi

0,5%

3520-42-1

a) hárlitunarefni, oxandi

b) 0,6%

b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum

EB
tilvísunarnúmer
g

195

192

a) Eftir blöndun við oxandi
aðstæður skal hámarksstyrkur
efnis vera 1,5% í vöru við
notkun

a) Blöndunarhlutfall skal koma fram
á umbúðum. **

193

3567-66-6

hárlitunarefni, ekki
oxandi

0,5%

194

a)
1934-21-0
b)
12225-21-

hárlitunarefni, ekki
oxandi

0,5%

189

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.
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Efni
a
karboxýlat og aluminium
lake3
b) Acid Yellow 23
Aluminium lake (CI 19140)
-alkalíklóröt
(klóröt alkalímálma)
a) -alkalísúlfíð

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

b

c

d

e

f

7

b) -jarðalkalísúlfíð
2051-78-7

Allyl cinnamate
2-própenýl 3-fenýl-2própenóat
Allyl cyclohexylacetate
2-própenýl sýklóhexanasetat

1866-31-5

Allyl cyclohexylpropionate
2-própenýl 3sýklóhexanprópanóat
Allyl heptanoate
2-própenýl heptanóat

2705-87-5

Allyl caproate
allýl hexanóat

123-68-2

Allyl isovalerate
2-própenýl 3-metýl-bútaóat

2835-39-4

Allyl octanoate
2-allýl kaprýlat

4230-97-1

Allyl phenethyl ether

14289-657

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

a) tannkrem
b) aðrar vörur

a) 5%
b) 3%

a) háreyðingarvörur

a) 2% reiknað sem brennisteinn,
pH ≤ 12,7

b) háreyðingarvörur

b) 6% reiknað sem brennisteinn,
pH ≤ 12,7

4728-82-9

142-19-8

100 mg/kg

6
a) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
b) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.

23

135
136
137
138
139
140
141
142
151a
143

Nr. 427

Allyl butyrate
2-própenýl bútanóat

3

EB
tilvísunarnúmer
g
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Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

a
2-própenýl fenoxýasetat

b

c

d

Allyl phenylacetate
2-própenýl bensenasetat

1797-74-6

Allyl 3,5,5trimethylhexanoate
allýl 3,5,5-trímetýlhexanóat
Allyl cyclohexyloxyacetate
allýl sýklóhexýloxýasetat

71500-37-3

Allyl isoamyloxyacetate
allýl ísóamýloxýacetat

67634-00-8

Allyl 2-methylbutoxyacetate
allýl 2-metýlbútoxýasetat

67634-01-9

Allyl nonanoate
allýl nónanóat

7493-72-3

Allyl propionate
allýl própíonat

2408-20-0

Allyl trimethyl-hexanoate
allýl trímetýl-hexanóat

68132-80-9

Allyl heptine carbonate
allýl okt-2-ýnóat

73157-43-4

Aluminum Fluoride
álflúoríð

7784-18-1

68901-15-5

0,002%

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor4

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

e
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Hlutfall frjáls allýl alkóhóls í
esternum skal vera lægra en
0,1%
Þetta efni ætti ekki að vera
notað með einhverjum öðrum
2-alkýn sýruester (t.d. metýl
heptín karbónati)

f

144
145
146
147
148
149
150
151
152

Inniheldur álflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem

4

EB
tilvísunarnúmer
g

Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

34
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Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Ef yfir 2%:
Inniheldur ammóníak
Inniheldur ammóníumflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

Ammonia
ammóníak
Ammonium Fluoride
ammóníumflúoríð

Ammonium Fluorosilicate
ammóníumhexaflúorsilíkat

Ammonium
Monofluorophosphate

5

7664-41-7
12125-01-8

16919-19-0

6% reiknað sem NH3
vörur til munnhirðu

vörur til munnhirðu

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor5

0,15% reiknað sem flúor5

0,15% reiknað sem flúor5

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Inniheldur ammóníumhexaflúorsilíkat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Inniheldur
ammóníummónóflúorfosfat

Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

EB
tilvísunarnúmer
g

4
33

42

26
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Efni
a
ammóníummónóflúorfosfat

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

b

c

d

e

f
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

EB
tilvísunarnúmer
g

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem samsvarar
nöglinni á litlafingri barnsins til að
sem minnstu sé kyngt. Önnur inntaka
flúors skal vera í samráði við
tannlækni eða lækni.“
Amyl Cinnamal
amýlsinnamal

122-40-7

Amyl Cinnamyl Alcohol
amýlsinnamýlalkóhól

101-85-9

Amylcyclopentenone
25564-22-1
2-pentýlsýklópent-2-en-1-on
Amylvinylcarbinyl acetate
2442-10-6
1-okten-3-ýl asetat
-105-13-5
anísýlalkóhól

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

67

74

0,1%

153

(b) 0,3%

174
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

80
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Efni
a
-bensóýlperoxíð

CAS-nr.
b
94-36-0

Benzalkonium Chloride
bensalkoníumklóríð,
-brómíð og -sakkarínat

Benzyl Alcohol
bensýlalkóhól

100-51-6

Notkunarsvið
c
til notkunar á
gervineglur

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

d
0,7% eftir blöndun

e
Aðeins fyrir fagfólk

a) hárvörur sem skolað
er burt eftir notkun

a) 3% reiknað sem
bensalkoníumklóríð

b) önnur vara

b) 0,1% (reiknað sem
bensalkoníumklóríð).

(a) leysir
(b) ilmefni/
arómatísk innihaldsefni/
hráefni þeirra

Benzyl Benzoate
bensýlbensóat

120-51-4

Benzyl Cinnamate
bensýlsinnamat

103-41-3

Benzyl Salicylate
bensýlsalisýlat

118-58-1

a) 1,3-bis-(2,4diaminophenoxy)-propane
4,4‘-[1,3própandíýlbis(oxý)]-

a)
81892-720
b)

a) hárlitunarefni, oxandi
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

b) 1,2% sem frjáls basi (1,8%
sem tetrahýdróklóríð salt)

a) Í endanlegri vöru má styrkur
bensalkoníumklóríðs,
-brómíðs og -sakkarínats með
alkýl keðju C14 eða minni
ekki vera meiri en 0,1%
(reiknað sem
bensalkoníumklóríð).

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir
f
Aðeins fyrir fagfólk.
Varist snertingu við húð.
Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.
a) Forðist snertingu við augu.

EB
tilvísunarnúmer
g
94

65

b) Forðist snertingu við augu.
b) Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
a) Eftir blöndun við oxandi
aðstæður skal hámarksstyrkur
efnis vera 1,2% í vöru við
notkun reiknað sem frjáls basi

45

85

81

75

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum
a) Blöndunarhlutfall skal koma fram
á umbúðum. **

202
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Efni
a
bisbenzen-1,3-díamín og
tetrahýdróklóríð salt þess6
b) 1,3-bis-(2,4diaminophenoxy)-propane
HCl
Boric acid
bórsýra, bóröt og
tetrabóröt önnur en þau
sem getið er í 2. viðauka

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

b
74918-211

c

d

10043-35-3

a) talkúm

a) 5%

Aðrar takmarkanir og kröfur
e
(1,8% sem tetrahýdróklóríð
salt)

a) 1. Óheimilt að nota í vörur
fyrir börn yngri en þriggja
ára.
2. Óheimilt að nota á erta og
flagnandi húð ef að styrkur
uppleystrar bórsýru er
meiri en 1,5%.

b) vörur til munnhirðu

c) aðrar vörur
(undanteknar eru
baðvörur og
hárliðunarvörur)

b) 0,1%

c) 3%

112-34-5

leysir í hárlitunarvörum

9%

111-76-2

a) leysir í oxandi
hárlitunarvörum
b) leysir í
hárlitunarvörum, ekki
oxandi

a) 4,0%
b) 2,0%

-2-(4-tertbútýlbensýl)própíonaldehýð

80-54-6

4-tert.-Butyldihydrocinnam- 18127-01-0
6

f

a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir
börn yngri en þriggja ára.

EB
tilvísunarnúmer
g

1a

2. Óheimilt að nota á erta og
flagnandi húð.

b) 1. Óheimilt að nota í vörur
fyrir börn yngri en þriggja
ára.

b) 1. Óheimilt að neyta.

c) 1. Óheimilt að nota í vörur
fyrir börn yngri en þriggja
ára.

c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir
börn yngri en þriggja ára.

2. Óheimilt að nota á erta og
flagnandi húð ef að styrkur
uppleystrar bórsýru er
meiri en 1,5%.
Butoxydiglykol
bútoxýdíglýkól
Butoxyethanol
bútoxýetanól

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

2. Óheimilt að nota í vörur fyrir
börn yngri en þriggja ára.

2. Óheimilt að nota á erta og
flagnandi húð.
187

Óheimilt á úðabrúsa

188

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

83

0,6%

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.

155

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
aldehyde
3-(4-tert-bútýlfenýl)
própíonaldehýð
Calcium Fluoride
kalsíumflúoríð

Calcium Hydroxide
kalsíumhýdroxíð

Calcium
Monofluorophosphate
kalsíummónóflúorfosfat

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

b

c

d

e

f

7789-75-5

1305-62-0

7789-74-4

vörur til munnhirðu

a) afliðunarefni
tvíþátta:
kalsíumhýdroxíð
og guanidínsalt

0,15% reiknað sem flúor7

Inniheldur kalsíumflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

a) 7% kalsíumhýdroxíð

b) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

b) pH allt að 12,7

c) aðrar vörur, t.d. pHstýriefni, hjálparefni
vörur til munnhirðu

c) pH allt að 11
0,15% reiknað sem flúor7

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
a) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
b) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
Inniheldur
kalsíummónóflúorfosfat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann

7

Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

EB
tilvísunarnúmer
g

30

15b

29

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“

3-Carene
3,7,7-trímetýlbísýkló[4.1.0]
hept-3-en (ísódípren)
Cedrus atlantica wood oil
and extract
olía og útdráttur
Cupressus sempervirens leaf
oil and extract
olía og útdráttur
Cetylamine Hydrofluoride
hexadekýlammóníumflúoríð

13466-78-9

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l8

121

92201-55-3

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l8

122

84696-07-1

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l8

123

3151-59-5

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor9

Inniheldur Cetylamine Hydrofluoride
(eða hexadekýlammóníumflúoríð) *
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

EB
tilvísunarnúmer
g

36

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Chloramine-T
natríumtosýlklóramíð
Cinnamal
sinnamal

8
9

127-65-1
104-55-2

0,2%

5
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru
Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

76

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

f

Cinnamyl Alcohol
sinnamýlalkóhól

104-54-1

Citral
sítral

5392-40-5

Citronellol
sítrónellól

106-22-9

Commiphora erythrea
engler var. glabrescens
engler gum
extract and oil
útdráttur og olía
Coumarin
kúmarín

93686-00-1

91-64-5

Cuminum cyminum fruit oil 84775-51-9
and extract
olía og útdráttur
Cupressus sempervirens leaf 84696-07-1
oil and extract
olía og útdráttur
Curry Red (CI 16035)
25956-17dínatríum 6-hýdroxý-5-[(26
metoxý-4-súlfónató-m-

10

0,6%

(a) 0,4% af Cumin olíu

Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru

0,4%

70

86

77

156
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l10

hárlitunarefni, ekki
oxandi

69

183

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
(a) vörur sem ekki er
skolað burt eftir notkun
(b) aðrar vörur

EB
tilvísunarnúmer
g

123
191

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
tólýl)azó]naftalen-2súlfónat11
Dichloromethane
metýlenklóríð
Dichlorophene
bis(5-klór-2-hýdroxýfenýl)metan
a) dihydroxyindoline
b) dihydroxyindoline HBr
2,3-díhýdró-1H-indole-5,6díól og hýdróbrómíðsalt
þess
Diethylene Glykol
díetýlenglýkól
Dimethylol Ethylene
Thiourea
1,3-bis(hýdroxýmetýl)imídasólidín-2-þíon
-2,4-díamínó-pýrimidín-3oxíð
-eikarmosakjarni

Ethyl Lauroyl Arginate
HCl12
Etýl-Nα-dódekanóýl-Larginat hýdróklóríð
Etidronic Acid
1-hýdroxýetýlidendífosfórsýra og sölt hennar

11
12

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

b

c

d

e

f

75-09-2

35%,
Hámarksmagn sem óhreinindi
ef í blöndu með 1,1,1-tríklóretani 0,2%,
má samanlagður styrkur ekki
bannað í úðabrúsa.
vera meiri en 35%.
0,5%

97-23-4
a)
29539-035
b)
13893728-7
111-46-6
15534-95-9

74638-76-9

hárlitunarefni, ekki
oxandi

2,0%

óhreinindi sem
innihaldsefni
a) hársnyrtivörur
b) naglasnyrtivörur

0,1%
a) allt að 2%
b) allt að 2%

hársnyrtivörur

60372-772

a) sápa
b) flösusjampó
c) svitalyktareyðar, þó
ekki á úðaformi

2809-21-4
a) hársnyrtivörur
b) sápa

0,8%

Inniheldur Dichlorophene (eða bis(5klór-2-hýdroxýfenýl)metan) *

11
204

186
a) Bannað í úðabrúsa
b) Í fullunninni vöru skal
pH ≤ 4

Inniheldur
1,3-bis(hýdroxýmetýl)-ímídasólidín2-þíon

44

93
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Í öðrum tilgangi en þeim að
koma veg fyrir fjölgun örvera í
vörunni. Þessi tilgangur skal
vera greinilegur út frá kynningu
vörunnar.

gefið upp sem 1-hýdroxýetýlídendífosfórsýra
a) 1,5%
b) 0,2%

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.
Notkun sem rotvarnarefni fellur undir færslu 58 í 5. viðauka.

7

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

1,5%

90028-68-5

EB
tilvísunarnúmer
g

91

207

53

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
Eugenol
evgenól

Farnesol
farnesól

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

c

d

e
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Óheimilt að blanda saman við
nítróserandi efni.
Hámarksstyrkur sek-amína 5%
fyrir hráefni.
Hámarksstyrkur nítrósó-amína
50 μg/kg.
Geymist í ílátum sem ekki
innihalda nítrít.

f

b
97-53-0

4602-84-0

Fatty Acid Dialkylamides og
Dialkanolamides
fitusýrudíalkýlamíð og
fitusýrudíalkanólamíð

Formaldehyde
formaldehýð
Geraniol
geraníól

0,5% sek-amín

50-00-0

naglaherðir

5% reiknað sem formaldehýð

106-24-1

107-22-2
23920-152

hárlitunarefni, ekki
oxandi

2,0%

HC Blue No 2
2,2´-[[4-[(2hýdroxýetýl)amínó]-3nítrófenýl]imínó]bisetanól14

33229-344

hárlitunarefni, ekki
oxandi

2,8%

13
14

82

60

Inniheldur formaldehýð.13
Verjið naglabönd með feiti eða olíu.
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

Glyoxal
glýoxal
HC Blue No 11
1-[(2´-metoxýetýl)amínó]-2nítró-4-[dí-(2´hýdroxýetýl)amínó]benzen14

EB
tilvísunarnúmer
g
71

13
78

100 mg/kg

102
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg

Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er ≤ 0,05%
Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.

196

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

199

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

a

b

c

d

a)
90817-348 (HCl)

a) hárlitunarefni, oxandi

b) 0,68% sem frjáls basi (1,0%
sem díhýdróklóríð)

HC Blue No 7
6-metoxý-N2-metýl-2,3pýridíndíamín hýdróklóríð
og díhýdróklóríð salt15

b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

b)
83732-723 (2HCl)

Aðrar takmarkanir og kröfur
e
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
a) Eftir blöndun við oxandi
aðstæður skal hámarksstyrkur
efnis vera 0,68% í vöru við
notkun reiknað sem frjáls basi
(1,0% sem díhýdróklóríð)
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir
f

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

EB
tilvísunarnúmer
g

203

a) Blöndunarhlutfall skal koma fram
á umbúðum. **

HC Orange No. 2
1-(beta-Amínóetýll)amínó4-(beta-hýdroxýetýl)oxý-2nítróbensen og sölt þess

85765-486

hárlitunarefni, ekki
oxandi

1,0%

HC Violet No 2
1-própanól, 3-[[4-[bis(2hýdroxýetýl)amínó]-2nítrófenýl]amínó]

10422619-9

hárlitunarefni, ekki
oxandi

2,0%

HC Yellow No 10
1,5-dí-(βhýdroxýetýlamínó)-2-nítró4-klórbenzen15

10902383-8

hárlitunarefni, ekki
oxandi

0,1%

trans-2-hexenal

6728-26-3

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur
(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

166

(b) 0,06%

177

2-Hexylidene
cyclopentanone
2-hexýliden sýklópentanon
-hexýlsinnamaldehýð

15

17373-89-6
101-86-0

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.

**

208

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum
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197
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Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

a

b

c

d

Hydrogen Peroxide
vetnisperoxíð og önnur
efnasambönd eða blöndur
sem losa vetnisperoxíð, þar
með talið karbamíðperoxíð
og sinkperoxíð
Hydroquinone
1,4-díhýdroxýbensen
Hydroxycitronellal
hýdroxýsítrónellal

a) hársnyrtivörur
b) húðsnyrtivörur
c) naglaherðir
d) vörur til munnhirðu

Aðrar takmarkanir og kröfur
e
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

a) 12% H2O2 (40% v/v) bundið
eða fríað
b) 4% af H2O2 bundið eða fríað
c) 2% af H2O2 bundið eða fríað
d) 0,1% H2O2 bundið eða fríað

Til nota á gervineglur

0,02% (eftir blöndun til
notkunar)

Aðeins fyrir fagfólk.

107-75-5

(a) vörur til munnhirðu

b) 1,0%

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum

2-Hydroxyethylamino-5nitroanisole
2-[(2-metoxý-4-nítrófenýl)
amínó]etanól og sölt þess

66095-816

-hýdroxýmetýlpentýlsýklóhexenkarboxaldehýð

31906-04-4

4-hydroxypropylamino-3nitrophenol
4-hýdroxýprópýlamínó-3nítrófenól

92952-813

hárlitunarefni, ekki
oxandi

a) hárlitunarefni, oxandi

1,0%

b) 2,6%

b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

f

a) Notið viðeigandi hanska
a), b) og c).
Inniheldur vetnisperoxíð.
Varist snertingu við augu. Berist
efnið í augu, skolið þá strax vandlega.

123-31-9

(b) aðrar vörur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

Aðeins fyrir fagfólk.
Varist snertingu við húð.
Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.

EB
tilvísunarnúmer
g

12

14

72

209

79

a) Blöndunarhlutfall skal koma fram
á umbúðum. **

205

a) Eftir blöndun við oxandi
aðstæður skal hámarksstyrkur
efnis vera 0,68% í vöru við
notkun reiknað sem frjáls basi
(1,0% sem díhýdróklóríð)
Isobergamate
mentadíen-7-metýlformat

68683-20-5

0,1%

170

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

a
b
Isocyclogeraniol
68527-77-5
2,4,6-trímetýl-3-sýklóhexen1-metanól
Isoeugenol
97-54-1
ísóevgenól

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

d

e

f

c
0,5%
(a) vörur til munnhirðu

b) 0,02%

(b) aðrar vörur

Linalool
línalól

Lithium Hydroxide
litíumhýdroxíð

d-Limonene
d-límonen

16
17

78-70-6

1310-65-2

a) vörur til afliðunar
1) til almenningsnota

1) 1,2%16

2) til faglegra nota

2) 4,5% 16

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

b) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

b) pH allt að 12,7

c) aðrar vörur, til stjórnunar á pH (aðeins
vörur sem skolað er
burt eftir notkun)

c) pH allt að 11

5989-27-5

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9.
gr., þegar styrkur þess er hærri
en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum
Styrkur peroxíðs lægri en
20mmól/l17

EB
tilvísunarnúmer
g
176
73

84

a)
1) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
2) Einungis fyrir fagfólk.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
b) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

15b

88

Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndur að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau mörk sem gefin eru í dálk d
Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
l-Limonene
(S)-p-menta-1,8-díen
dl-Limonene (racemic)
1,8(9)-p-mentadíen;
p-menta-1,8-díen
(dípenten)
Liquidambar orientalis
balsam oil and extract
olía og útdráttur
(styrax)
Liquidambar styraciflua
balsam oil and extract
olía og útdráttur
(styrax)
Magnesium Fluoride
magnesíumflúoríð

Magnesium Fluorosilicate
magnesíumhexaflúorsilíkat

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

b
5989-54-8

c

d

138-86-3

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

e
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l18
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l18

f

168

94891-277

0,6%

180

8046-19-3

0,6%

181

7783-40-6

16949-65-8

vörur til munnhirðu

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor19

0,15% reiknað sem flúor19

Inniheldur magnesíumflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Inniheldur magnesíumhexaflúorsilíkat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann

18
19

EB
tilvísunarnúmer
g
167

Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru
Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

56

43

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“

Methyl Alcohol
Metanól
6- Methyl Coumarin
metýl-6-kúmarín
Methoxy dicyclopentadiene
carboxaldehyde
oktahýdró-5-metoxý-4,7metanó-1H-inden-2karboxaldehýð
-4-metoxýfenól
3-Methylamino-4nitrophenoxyethanol
3-metýlamínó-4nítrófenoxýetanól20
Methyl heptadienone
6-metýl-3,5-heptadíen-2-on
Methyl 2-octynoate
metýlheptínkarbónat

67-56-1
92-48-8

eðlisbreytir í etýl- og
ísóprópýlalkóhól
vörur til munnhirðu

86803-90-9

150-76-5

59820-632

1604-08-0
111-12-6

20

52
46

0,5%

171

til notkunar á
gervineglur

0,02% eftir blöndun

Aðeins fyrir fagfólk

hárlitunarefni, ekki
oxandi

0,15%

- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur
(a) vörur til munnhirðu

(b) 0,002%

5406-12-2

0,01%
Í blöndu með metýloktínkarbónati skal samanlagður
styrkur í endanlegri vöru vera
að hámarki 0,01% (þar af skal
metýloktínkarbónat vera að
hámarki 0,002%)
0,2%

53153-66-5

0,2%

(b) aðrar vörur

p-methylhydrocinnamic
aldehyde
kresýlprópíonaldehýð
p- metýldíhýdrósinnamaldehýð
3-methylnon-2-enenitrile
3-metýlnón-2-ennítríl

5% reiknað sem hlutfall af etýlog ísóprópýlalkóhóli
0,003%

EB
tilvísunarnúmer
g

Aðeins fyrir fagfólk.
Varist snertingu við húð.
Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.

95

198

178
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.

89

179

172

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
Methyl octine carbonate
metýl nón-2-ýnóat

CAS-nr.
b
111-80-8

Methylphenylenediamine
(tólúendíamín),21
N-setnar afleiður þess ásamt
söltum, að undanteknum
þeim sem eru talin upp í II.
viðauka og hafa EB-nr. 364,
1310 og 1313
-127-51-5
3-metýl-4-(2,6,6-trímetýl-2sýklóhexen-1-ýl)-3-búten-2on

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

c
(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

d
(b) 0,002% eitt og sér.
Ef notað með metýl heptín
karbónati, styrkur blöndunnar í
vöru skal vera að hámarki
0,01% (þar af metýl oktín
karbónat að hámarki 0,002%)
10% reiknað sem óbundinn
basi

e

f

oxandi hárlitunarefni
a) til almenningsnota
b) til faglegra nota

Monoalkylamines,
Monoalkanolamine og sölt
þeirra
mónóalkýlamín,
mónóalkanólamín og sölt
þeirra

0,5% sek-amín

81-14-1

Musk Xylen
musk xýlen

81-15-2

Myroxylon balsamum var
pereirae. extracts and
distillates
Balsam Peru oil, absolute
and anhydrol
Perú balsam olía
N-setnar afleiður af

8007-00-9

21

allar snyrtivörur að
undanteknum vörum til
munnhirðu
allar snyrtivörur að
undanteknum vörum til
munnhirðu

oxandi hárlitunarefni

Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Lágmarks hreinleiki 99%.
Hámarksstyrkur sek-amína
0,5% fyrir hráefni.
Hámarksstyrkur nítrósó-amína
50 μg/kg.
Óheimilt að nota með
nítróserandi efnum.
Geymist í ílátum sem ekki
innihalda nítrít.

90

61

a) 1,4% í ilmvötnum
b) 0,56% í Kölnarvatni
c) 0,042% í öðrum vörum
a) 1,0% í ilmvötnum
b) 0,4% í Kölnarvatni
c) 0,03% í öðrum vörum
0,4%

6% reiknað sem óbundinn basi

9

97
96
154

**

8

Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgefið hámarksmagn

Nr. 427

Musk Ketone
musk keton

**
Inniheldur Phenylenediamine
(tólúendíamín)
a) Má ekki nota til litunar augnhára
eða augabrúna.
b) Aðeins fyrir fagfólk. Notið
viðeigandi hlífðarhanska.

EB
tilvísunarnúmer
g
173

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

a
b
p-Phenylenediamine
(1,4 bensendíamíni) og
söltum þess; N-setnar
afleiður af
o- Phenylenediamine22
(1,2 bensendíamíni) að
undanteknum þeim sem talin
eru upp annars staðar á
þessum lista og þeim sem
hafa EB-nr. 1309, 1311 og
1312 í II. viðauka.
1- Naphthol
90-15-3
1-naftól
Nicomethanol Hydrofluoride 62756-44-9
níkómetanólhýdróflúoríð

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

d

e

c
a) til almenningsnota

b) til faglegra nota

oxandi hárlitunarefni

2,0%

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor23

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%.

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir
f
Inniheldur Phenylenediamine
a) Má ekki nota til litunar augnhára
eða augabrúna.
b) Aðeins fyrir fagfólk. Notið
viðeigandi hlífðarhanska.

EB
tilvísunarnúmer
g

**

16

Inniheldur níkómetanólhýdróflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

47

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Nitromethane
nítrómetan
Octadecyl Ammonium
Fluoride
oktadekýlammóníumflúoríð

22
23

75-52-5

vörn gegn tæringu

0,3%

2782-81-2

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor23

18
Inniheldur
oktadekýlammóníumflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

39

Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgefið hámarksmagn
Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f

EB
tilvísunarnúmer
g

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem samsvarar
nöglinni á litlafingri barnsins til að
sem minnstu sé kyngt. Önnur inntaka
flúors skal vera í samráði við
tannlækni eða lækni.“
Opopanax chironium resin
resín
Oxalic Acid
oxalsýra, esterar og basísk
sölt hennar
Oxyquinoline
8-hýdroxýkínólín
og
Oxyquinoline Sulfate
bis(8-hýdroxýkínólínum)súlfat

Ólífræn súlfíð og bísúlfíð24

Palmityl Trihydroxyethyl
Propylenediamine
Dihydrofluoride
N,N,N´-trí(pólýoxýetýlen)N´-hexadekýlprópýlendíammóníumflúoríð

24
25

93384-32-8

0,6%

144-62-7

hársnyrtivörur

5%

148-24-3

a) stoðefni vetnisperoxíðs í hársnyrtivörur sem skolað
er burt eftir notkun
b) stoðefni vetnisperoxíðs í hársnyrtivörur sem ekki þarf
að skola burt eftir
notkun
a) oxandi hárlitunarefni
b) afliðunarefni
c) brúnkukrem fyrir
andlit
d) aðrar brúnkuvörur

a) 0,3% reiknað sem basi

134-31-6

vörur til munnhirðu

184
Aðeins fyrir fagfólk

3
51

b) 0,03% reiknað sem basi

a) 0,67% gefið upp sem
óbundið SO2
b) 6,7% gefið upp sem
óbundið SO2
c) 0,45% gefið upp sem
óbundið SO2
d) 0,40% gefið upp sem
óbundið SO2
0,15% reiknað sem flúor25

Heimilt að nota í öðrum
tilgangi en að hindra örveruvöxt í vörunni. Tilgangurinn
þarf að koma skýrt fram í
kynningu vörunnar

99

Inniheldur Palmityl Trihydroxyethyl
Propylenediamine Dihydrofluoride
(eða N,N,N’-trí(pólýoxý- etýlen)-Nhexadekýlprópýlendíammóníumflúoríð) *
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

Sem rotvarnarefni, sjá viðauka 5, EB-tilvísunarnúmer 9
Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

38

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f

EB
tilvísunarnúmer
g

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem samsvarar
nöglinni á litlafingri barnsins til að
sem minnstu sé kyngt. Önnur inntaka
flúors skal vera í samráði við
tannlækni eða lækni.“
Perillaldehyde
p-menta-1,8-díen-7-al
Phenol, 2-chloro-6(ethylamino)-4-nitro2-klór-6-etýlamínó-4nítrófenól26
Phenoxyisopropanol
1-fenoxý-2-própanól

2111-75-3
13165778-8

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur
hárlitunarefni, ekki
oxandi

2,0%

má einungis nota í vörur 2%
sem skolað er burt eftir
notkun, bannað í vörur til
munnhirðu
27
i) p-Phenylenediamine
i) 106-50-3 oxandi hárlitunarefni
6% reiknað sem óbundinn basi
(1,4 bensendíamín) og sölt
ii) 624-18-0 a) til almenningsnota
þess;
iii) 16245ii) p-Phenylenediamine HCl 77-5
iii) p-Phenylenediamine
sulphate
b) til faglegra nota
Picea Mariana leaf oil and
extract
olía og útdráttur
Pinus mugo pumilio leaf and
twig oil and extract
olía og útdráttur
Pinus mugo leaf and twig oil
and extract
olía og útdráttur
Pinus sylvestris leaf and
twig oil and extract
26
27
28

770-35-4

(b) 0,1%

169
- Notið ekki með nítrósandi
kerfum
- Hæsti leyfilegi styrkur
nítrósamíns: 50 µg/kg
- Geymist í nítrít lausum
umbúðum
Sem rotvarnarefni - sjá
5. viðauka (tilv.nr. 43)
Eftir blöndun (í oxandi
umhverfi) skal hámarksstyrkur
efnis í vöru tilbúinni til
notkunar vera að hámarki 2%
miðað við þyngd óbundins basa

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

201

54

**
Blöndunarhlutfallið er prentað á
umbúðirnar.

8a

a) Má ekki nota til litunar augnhára
eða augabrúna.
b) Aðeins fyrir fagfólk. Notið
viðeigandi hlífðarhanska.

91722-19-9

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l28

118

90028-73-8

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l28

108

90082-72-7

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/ l28

109

84012-35-1

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/ l28

110

Óbundna basann og sölt úr þessu innihaldsefni í hárlitunarvöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.
Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgefið hámarksmagn.
Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a
olía og útdráttur
Pinus nigra leaf and twig oil
and extract
olía og útdráttur
Pinus palustris leaf and twig
oil and extract
olía og útdráttur
Pinus pinaster leaf and twig
oil and extract
olía og útdráttur
Pinus pumila leaf and twig
oil and extract
olía og útdráttur
Pinus species leaf and twig
oil and extract
olía og útdráttur
Pinus cembra leaf and twig
oil and extract
olía og útdráttur
Pinus cembra leaf and twig
extract acetylated
útdráttur asetýleraður
Polyacrylamide
pólýakrýlamíð

b

c

d

e

f

Potassium Fluoride
kalíumflúoríð

EB
tilvísunarnúmer
g

90082-74-9

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l l29

111

97435-14-8

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l29

112

90082-75-0

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l29

113

97676-05-6

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l29

114

94266-48-5

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l29

115

92202-04-5

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l29

116

94334-26-6

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l29

117

a) Styrkur akrýlamíðs má ekki
vera meiri en 0,1 mg/kg

66

9003-05-8

7789-23-3

a) húðsnyrtivörur, sem
ekki þarf að skola
burt eftir notkun
b) aðrar snyrtivörur
vörur til munnhirðu

Nr. 427

Efni

b) Styrkur akrýlamíðs má ekki
vera meiri en 0,5 mg/kg
0,15% reiknað sem flúor30

Inniheldur kalíumflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

32

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri

29
30

Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru
Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

20. apríl 20

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Inniheldur kalíumflúorsílikat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

Potassium Fluorosilicate
kalíumhexaflúorsilíkat

Potassium Hydroxide
kalíumhýdroxíð

Potassium

31
32

16871-90-2

1310-58-3

20859-37-4

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor31

d) pH allt að 11

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
a) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Berist efnið í
augu, skolið þá strax vandlega.
Geymist þar sem börn ná ekki til.
b)
1) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Geymist
þar sem börn ná ekki til.
2) Einungis fyrir fagfólk.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
c) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

0,15% reiknað sem flúor33

Inniheldur

a) naglabandaeyðir

a) 5%32

b) vörur til afliðunar:
1) til almenningsnota

b)
1) 2%32

2) til faglegra nota

2) 4,5%32

c) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur
d) aðrar vörur, til
stjórnunar pH og til
hlutleysingar
vörur til munnhirðu

c) pH allt að 12,7

EB
tilvísunarnúmer
g

41

15a

28

Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%
Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndur að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau mörk sem gefin eru í dálk d

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
Monofluorophosphate
kalíummónóflúorfosfat

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

b

c

d

e

f
kalíummónóflúorfosfat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

EB
tilvísunarnúmer
g

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Propylidenephthalide
3-própýlidenþalíð
Quinine
kínín og sölt þess
Resorcinol
1,3-díhýdroxýbensen

17369-59-4
130-95-0
108-46-3

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur
a) hárþvottalegir
b) hársnyrtivökvar
a) oxandi
hárlitunarefni
1) til almennings nota

(b) 0,01%
a) 0,5% reiknað sem kínínbasi
b) 0,2% reiknað sem kínínbasi
a) 5%

2) til faglegra nota

cis-Rose ketone-134
23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl-2sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1on
(cis-α-Damaskon)
33
34

b) hársnyrtivökvar og
hárþvottalegir

b) 0,5%

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

175
21
**
a)
1) Inniheldur Resorcinol (eða 1,3díhýdroxý-bensen.) * Skolið
hárið vandlega eftir notkun. Má
ekki nota til litunar augnhára eða
augabrúna. Berist efnið í augu,
skolið þá strax vandlega.
2) Inniheldur Resorcinol (eða 1,3díhýdroxý-bensen.) * Aðeins
fyrir fagfólk.
Berist efnið í augu, skolið þá
strax vandlega.
b) Inniheldur Resorcinol
(eða 1,3-díhýdroxýbensen) *

Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%
Summa efnanna notuð saman skal ekki vera hærri en sem nemur uppgefnum hámarksstyrk

22

157

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

CAS-nr.

Notkunarsvið

a
trans-Rose ketone-235
(E)-1-(2,6,6-trímetýl-1sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1on
(trans-β-damaskon)
trans-Rose ketone-535
(E)-1-(2,4,4-trímetýl-2sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1on
(ísódamskon)
Rose ketone-4 35
1-(2,6,6-trímetýlsýklóhexa1,3-díen-1-ýl)-2-búten-1-on
(damasken-on)
Rose ketone-3 35
1-(2,6,6-trímetýl-3-sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1-on
(delta-damaskon)
cis-Rose ketone-2 35
1-(2,6,6-trímetýl-1-sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1-on
(cis-β-damaskon)
trans-Rose ketone-135
1-(2,6,6-trímetýl-2-sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1-on
(trans-α-damaskon)
Rose ketone-5 35
1-(2,4,4-trímetýl-3-sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1-on
trans-Rose ketone-335
1-(2,6,6-trímetýl-3-sýklóhexen-1-ýl)-2-búten-1-on
(trans-delta-damaskon)
Salicylic acid36
salisýlsýra

b
23726-91-2

c
(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

39872-57-6

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

d

e

f

(b) 0,02%

0,02%

159

23696-85-7

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

160

57378-68-4

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

161

23726-92-3

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

162

24720-09-0

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

163

0,02%

164
165

33673-71-1
71048-82-3

(a) vörur til munnhirðu
(b) aðrar vörur

(b) 0,02%

69-72-7

a) hárvörur sem skolað
er burt eftir notkun
b) aðrar vörur

a) 3,0%
b) 2,0%

Óheimilt að nota í vörur fyrir
börn yngri en þriggja ára nema
í hárþvottalög

Óheimilt að nota í vörur ætlaðar
börnum yngri en þriggja ára37

Heimilt að nota í öðrum
tilgangi en að hindra
35

Summa efnanna notuð saman skal ekki vera hærri en sem nemur uppgefnum hámarksstyrk
Sem rotvarnarefni, sjá viðauka 5, EB-tilvísunarnúmer 3
37
Á eingöngu við um vörur sem ætla má að notaðar yrðu fyrir börn yngri en þriggja ára og sem höfð eru á húðinni í lengri tíma.
36
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Nr. 427

Efni

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e
örveruvöxt í vörunni.
Tilgangurinn þarf að koma
skýrt fram í kynningu vörunnar.

f

Selenium Sulfide
selendísúlfíð

7488-56-4

flösuhárþvottalegir

1%

Silver Nitrate
silfurnítrat

7761-88-8

vörur til litunar augnhára
og augabrúna

4%

-sirkóníumalúminíumklórhýdrat, AlxZr(OH)yClz,
ásamt komplexum
samböndum þess með
glýsíni

90604-80-1

svitalyktareyðir

20% sem vatnsfrítt
álsirkóníumklóríðhýdroxíð
5,4% sem sirkóníum

Sodium Fluoride
natríumflúoríð

7681-49-4

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor38

Sodium Fluorosilicate
natríumhexaflúorsilíkat

38

16893-85-9

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor38

Inniheldur selendísúlfíð.
Varist snertingu við augu og
skaddaða húð.
Inniheldur silfurnítrat.
Berist efnið í augu, skolið þá strax
vandlega.
1) Hlutfallið milli fjölda álNotist ekki á viðkvæma eða skaddaða
og sirkóníumatóma verður að húð
vera á bilinu 2-10
2) Hlutfallið milli fjölda
(Al + Zr) atóma og
klóratóma verður að vera
á bilinu 0,9-2,1
3) Bannað í úðabrúsa
Inniheldur natríumflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Inniheldur natríumhexaflúorsilíkat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%
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49
48
50

31

40

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f

Sodium Hydroxide
natríumhýdroxíð

Sodium
Monofluorophosphate
natríummónóflúorfosfat

1310-73-2

10163-15-2

a) naglabandaeyðir

a) 5%39

b) vörur til afliðunar:
1) til almenningsnota

b)
1) 2%39

2) til faglegra nota

2) 4,5%39

c) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur
d) aðrar vörur, til
stjórnunar pH og til
hlutleysingar
vörur til munnhirðu

c) pH allt að 12,7
d) pH allt að 11
0,15% reiknað sem flúor40

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
a) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Berist efnið í
augu, skolið þá strax vandlega.
Geymist þar sem börn ná ekki til.

EB
tilvísunarnúmer
g

15a

b)
1) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Geymist
þar sem börn ná ekki til.
2) Einungis fyrir fagfólk.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
c) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná ekki
til.
Inniheldur
natríummónóflúorfosfat
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:

27

„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
39
40

Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndur að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau mörk sem gefin eru í dálk d
Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“

Sodium Nitrite
natríumnítrít

7632-00-0

vörn gegn tæringu

0,2%

Stannous Fluoride
tinflúoríð

7783-47-3

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor41

Stearyl Trihydroxyethyl
Propylenediamine
Dihydrofluoride
3-(N-hexadekýl-N-2hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetýl)amínóprópýl)-N-(2hýdroxýetýl)ammóníumdíflúoríð

6818-37-7

vörur til munnhirðu

0,15% reiknað sem flúor41

Óheimilt að nota með sekamínum og/eða tert-amínum eða
öðrum efnum sem geta myndað
nítrósamín

17

Inniheldur tinflúoríð
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem
samsvarar nöglinni á litlafingri
barnsins til að sem minnstu sé
kyngt. Önnur inntaka flúors skal
vera í samráði við tannlækni eða
lækni.“
Inniheldur Stearyl Trihydroxyethyl
Propylenediamine Dihydrofluoride
(eða 3-(N-hexadekýl-N-2hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2hýdroxýetýl)amínóprópýl)-N-(2hýdroxýetýl)ammóníumdíflúoríð) *
Fyrir tannkrem sem inniheldur 0,1 til
0,15% flúorsambönd, nema það sé
nú þegar merkt með þeim hætti að
gefið er til kynna að það sé ekki
ætlað börnum (t.d. „aðeins fyrir
fullorðna“), skal eftirfarandi texti
koma fram á umbúðum:
„Börn 6 ára og yngri: Notið þann
skammt af tannkremi sem samsvarar

41
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Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%

35

37

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e

f
nöglinni á litlafingri barnsins til að
sem minnstu sé kyngt. Önnur inntaka
flúors skal vera í samráði við
tannlækni eða lækni.“
Inniheldur strontíumasetat.
Ekki ætlað börnum.
Inniheldur strontíumklóríð.
Ekki ráðlegt að börn noti reglulega.

Strontium Acetate
strontíumasetat (hálfvatnað)
Strontium Chloride
strontíumklóríðhexahýdrat

543-94-2

tannkrem

3,5% reiknað sem strontíum42

10476-85-4

a) tannkrem

a) 3,5% reiknað sem strontíum42

b) hárþvottalegir og
snyrtivörur fyrir
andlit
pH-stýriefni í
háreyðingarvörur
hársnyrtivörur sem
skolað er burt eftir
notkun,
til faglegra nota

b) 2,1% reiknað sem strontíum42

18480-07-4

Talc
talkúm,
vatnað magnesíumsilikat

14807-96-6

Terpene alcohols acetates
terpen alkóhól asetöt
Terpene hydrocarbons
terpen vetniskolefni
Terpenes and terpenoids
terpen og terpenóíð að
undanteknu límoneni (d-, log dl-ísómerum) sem talin
eru upp í færslum 167, 168
og 88 í III. viðauka A
Terpenes and terpenoids

69103-01-1

α-Terpinene
p-menta-1,3-díen
γ-Terpinene
p-menta-1,4-díen
Terpinolene

99-86-5

42
43

1314-18-7

a) vörur í duftformi
fyrir börn yngri en
þriggja ára
b) aðrar vörur

68956-56-9
65996-98-7

68917-63-5

99-85-4
586-62-9

3,5% reiknað sem strontíum
pH ≤ 12,7
4,5% reiknað sem strontíum í
vöru tilbúinnar til notkunar

Varist snertingu við augu. Geymist
þar sem börn ná ekki til.
Allar vörur skulu uppfylla kröfur Varist snertingu við augu.
um losun vetnisperoxíðs.
Berist efnið í augu, skolið þá strax
vandlega.
Aðeins til faglegra nota.
Notið viðeigandi hlífðarhanska.
Varist að duftið berist í nef eða munn
barna

57

63
64

59

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l43
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/ l43
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l43

127

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l43
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l43
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l43
Styrkur peroxíðs lægri en 10

130

Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 3,5%
Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru

58

128
129

131
132
133

Nr. 427

Strontium Hydroxide
strontíumhýdroxíð
Strontium Peroxide
strontíumperoxíð

EB
tilvísunarnúmer
g

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
p-menta-1,4(8)-díen
Tetraborates
tetrabóröt
Thioglycolic Acid
þíóglýkólsýra og sölt hennar

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

b

c

d

e
mmól/l44
a) Óheimilt að nota í vörur fyrir
börn yngri en þriggja ára

f

68-11-1

a) baðvörur

a) 18%

b) hárliðunarvörur
a) vörur til hárliðunar
- eða afliðunar:
1) til almennings nota

b) 8%
a)

2) til faglegra nota
b) háreyðingarvörur
c) aðrar hársnyrtivörur
sem skolað er burt
eftir notkun
Thuja Occidentalis leaf oil
and extract
olía og útdráttur
Thuja Occidentalis stem oil
olía
Toluene
tólúen
i) Toluene-2,5-diamine45
(2-metýl-p-fenýlendíamín)
og sölt þess;
ii) Toluene-2,5-diamine
sulphate (2-metýl-pfenýlendíamínsúlfat)

Trialkylamines,
Trialkanolamines og sölt
þeirra
tríalkýlamín, tríalkanólamín
og sölt þeirra

44
45

1) 8% tilbúið til notkunar pH 7
- 9,5
2) 11% tilbúið til notkunar pH
7 - 9,5
b) 5% tilbúið til notkunar pH 7
- 12,7
c) 2% tilbúið til notkunar pH
6-9,5
reiknað sem þíóglýkólsýra

Í notkunarleiðbeiningum skulu
eftirfarandi varnaðarsetningar
koma fram á íslensku:
a), b) og c)
Varist snertingu við augu.
Berist efnið í augu, skolið þá
strax vandlega með miklu vatni
og leitið læknis.
a) og c)
Notið viðeigandi hlífðarhanska.

a) Óheimilt að nota í baðvörur fyrir
börn yngri en þriggja ára
b) Skolið vandlega eftir notkun
a), b) og c)
Inniheldur þíóglýkólat.
Fylgið meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
(Þar að auki fyrir) a) 2)
Aðeins fyrir fagfólk.

EB
tilvísunarnúmer
g
1b

2a

90131-58-1

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l44

119

90131-58-1

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l44

120

108-88-3

naglasnyrtivörur

25%

i) 95-70-5
oxandi hárlitunarefni
ii) 615-50-9 a) til almenningsnota

Eftir blöndun (í oxandi
umhverfi) skal hámarksstyrkur
efnis í vöru tilbúinni til
notkunar vera að hámarki 4%
miðað við þyngd óbundins basa

b) til faglegra nota

a) vörur sem ekki er
skolað burt eftir
notkun
b) aðrar vörur

a) 2,5%

a) og b)
Óheimilt að nota með
nítróserandi efnum.
Lágmarks hreinleiki 99%.
Hámarksstyrkur sek-amína
0,5% fyrir hráefni.
Hámarksstyrkur nítrósó-amína

Geymist þar sem börn ná ekki til.
Skal aðeins notað af fullorðnum.
**
Blöndunarhlutfallið er prentað á
umbúðirnar.

185
9a

Inniheldur Phenylenediamine
(tólúendíamín)
a) Má ekki nota til litunar augnhára
eða augabrúna.
b) Aðeins fyrir fagfólk. Notið
viðeigandi hlífðarhanska.
62

Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru
Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgefið hámarksmagn.

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

a

b

c

d

e
50 μg/kg.
Geymist í ílátum sem ekki
innihalda nítrít.
Skilyrði um hreinleika:
3,3,4,4- tetraklórasóbensen
< 1 ppm
3,3,4,4-tetraklórasoxýbensen
< 1 ppm
Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er
burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l47
Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l47

f

Triclocarban
tríklókarban46

101-20-2

-trjámosakjarni

90028-67-4

Vörur sem skolað er
burt eftir notkun

Turpentine gum (Pinus spp.) 9005-90-7
Terpentínu-gúmmí
Turpentine oil and rectified
8006-64-2
oil
terpentínuolía og hreinsuð
olía
Turpentine, steam distilled
8006-64-2
(Pinus spp.)
terpentína, eimuð
Verbana absolute (Lippia
8024-12-2
citriodora Kunth.)
-vatnsleysanleg sinksölt,
nema sink-4hýdroxýbensensúlfónat og
pýriþíonsink
Zinc Phenolsulfonate
127-82-2
Sink-4hýdroxýbensensúlfónat
Zinc pyri-thione
1346-41-7
Sinkpýri-þíon48

lyktareyðir,
svitalyktareyðir og
herpiefni
Hárvörur sem ekki er
skolað burt eftir notkun

--

vörur til hárliðunar

46

100

92

124
125

Styrkur peroxíðs lægri en 10
mmól/l47

126

0,2%

206

1% reiknað sem sink

Sem rotvarnarefni, sjá viðauka 5, EB-tilvísunarnúmer 23
Mörkin eiga við um efnið sjálft en ekki endanlega vöru
48
Sem rotvarnarefni, sjá viðauka 5, EB-tilvísunarnúmer 8.
47

1,5%

24

6% reiknað sem vatnsfrítt efni
0,1%

EB
tilvísunarnúmer
g

Varist snertingu við augu.
Heimilt að nota í öðrum
tilgangi en að hindra
örveruvöxt í vörunni.
Tilgangurinn þarf að koma
skýrt fram í kynningu vörunnar
Í notkunarleiðbeiningum skulu

25
101

2b

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni
a
þíóglýkólsýruesterar

CAS-nr.
b

Notkunarsvið
c
eða afliðunar:
1) til almenningsnota
2) til faglegra nota

Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur

Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

d

e
eftirfarandi varnaðarsetningar
koma fram á íslensku:
Getur valdið ertingu ef efnið
berst á húð. Varist snertingu við
augu. Berist efnið í augu, skolið
þá strax vandlega með miklu
vatni og leitið læknis. Notið
viðeigandi hlífðarhanska.

f

1) 8% tilbúið til notkunar
pH 6 - 9,5
2) 11% tilbúið til notkunar
pH 6 - 9,5
reiknað sem þíóglýkólsýra

*
**

Varan skal annað hvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.
Merking samkvæmt viðauka 11.

1) Inniheldur þíóglýkólat.
Fylgið meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum. Geymist
þar sem börn ná ekki til.
2) Inniheldur þíóglýkólat.
Fylgið meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.
Aðeins fyrir fagfólk. Geymist þar
sem börn ná ekki til.

EB
tilvísunarnúmer
g

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

3. VIÐAUKI B
Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum í tiltekinn tíma.
Efni
a
2-Amino-6-chloro-4nitrophenol
2-amínó-6-klór-4nítrófenól og sölt þess
4-Amino-m-cresol
4-amínó-m-kresól
og sölt þess
3-Amino-2,4dichlorophenol
3-amínó-2,4-díklórfenól og sölt þess
2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole
2-amínó-4-hýdroxýetýlamínóanísól
og sölt þess
4-Amino-2hydroxytoluene
4-amínó-2-hýdroxýtólúen og sölt þess
4-Amino-3-nitrophenol
4-amínó-3-nítrófenól
og sölt þess
m-Aminophenol
m-amínófenól og sölt
þess
o-Aminophenol
o-amínófenól og sölt
þess
2-Chloro-6ethylamino-4nitrophenol
2-klór-6-etýlamínó-4nítrófenól og sölt þess
2,4-Diaminophenoxyethanol
2,4-díamínófenoxýetanól og sölt þess
2,6-Dihydroxy-3,4dimethylpyridine

CAS-nr.

Notkunarsvið

Leyfilegur
Aðrar takmarkanir og kröfur
hámarksstyrkur
í snyrtivöru
d
e
a) 2,0%
Ef notað með vetnisperoxíði er
b) 2,0%
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Notkunarreglur og
EB
Leyfilegt
varnaðarorð sem skylt tilvísunartil
er að prenta á umbúðir
númer
f
g
h
*
56
31.12.2011

b
6358-09-4

c
a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

2835-99-6

oxandi hárlitunarefni

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

38

31.12.2011

61693-42-3

oxandi hárlitunarefni

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

19

31.12.2011

83763-47-7

oxandi hárlitunarefni

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

39

31.12.2011

2835-95-2

oxandi hárlitunarefni

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

35

31.12.2011

610-81-1

a) 3,0%
b) 3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

3

31.12.2011

591-27-5

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi
oxandi hárlitunarefni

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

5

31.12.2011

95-55-6

oxandi hárlitunarefni

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

34

31.12.2011

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

55

31.12.2011

131657-78-8

oxandi hárlitunarefni

70643-19-5

oxandi hárlitunarefni

4,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 2,0%

*

36

31.12.2011

84540-47-6

oxandi hárlitunarefni

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

6

31.12.2011

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

a
2,6-díhýdroxý-3,4dímetýlpýridín og sölt
þess
2,6-Dimethoxy-3,5pyridinediamine
2,6-dímetoxý-3,5pýridíndíamín
og sölt þess
HC Blue No 12
og sölt þess

b

c

Leyfilegur
hámarksstyrkur
í snyrtivöru
d

Aðrar takmarkanir og kröfur
e

Notkunarreglur og
EB
varnaðarorð sem skylt tilvísunarer að prenta á umbúðir
númer
f
g

Leyfilegt
til
h

85679-78-3

oxandi hárlitunarefni

0,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
*
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

25

31.12.2011

104516-93-0

a) 1,5%
b) 1,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
a) *
leyfilegur hámarksstyrkur 0,75%

16

31.12.2011

a) 2,0%
b) 1,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

a) *

50

31.12.2011

a) 2,5%
b) 2,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
a) *
leyfilegur hámarksstyrkur 1,25%

31

31.12.2011

a) 0,5%
b) 0,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
*
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

27

31.12.2011

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

22

31.12.2011

HC Red No 10+ HC
Red No 11
og sölt þess
HC Red No 13
og sölt þess

95576-89-9
og
95576-92-4
29705-39-3

HC Violet No 1
og sölt þess

82576-75-8

Hydroxybenzomorpholine
hýdroxýbensómorfólín
og sölt þess
Hydroxyethyl-3,4methylenedioxaniline
hýdroxýetýl-3,4metýlendíoxanilín og
sölt þess
Hydroxyethyl-2-nitrop-toluidine
hýdroxýetýl-2-nítró-ptólúidín og sölt þess
2-Hydroxyethylpicramic Acid
2-hýdroxýetýlpíkramsýra og sölt hennar
Hydroxypropyl Bis(Nhydroxyethyl-pphenylenediamine)
hýdroxýprópýlbis(Nhýdroxýetýl-p-fenýlendíamín) og sölt þess
p-Methylaminophenol

26021-57-8

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi
a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi
a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi
a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi
oxandi hárlitunarefni

81329-90-0

oxandi hárlitunarefni

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

44

31.12.2011

100418-33-5

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

a) 2,0%
b) 1,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

a) *

10

31.12.2011

99610-72-7

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

a) 3,0%
b) 2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

a) *

11

31.12.2011

128729-30-6

oxandi hárlitunarefni

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

*

33

31.12.2011

150-75-4

oxandi hárlitunarefni

3,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er

*

12

31.12.2011

Uppfært með breytingum í reglugerð 837/2010

Efni

CAS-nr.

Notkunarsvið

a
p-metýlamínófenól og
sölt þess
2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol
2-metýl-5-hýdroxýetýlamínófenól og sölt
þess
2-Methylresorcinol
2-metýlresorsínól
og sölt þess
2,7-Naphthalenediol
2,7-naftalendíól og sölt
þess
1,5-Naphthalenediol
1,5-naftalendíól og sölt
þess
3-Nitro-phydroxyethylaminophenol
3-nítró-p-hýdroxýetýlamínófenól og sölt
þess
4-Nitrophenylaminoethylurea
4-nítrófenýlamínóetýlþvagefni
og sölt þess
Phenyl Methyl
Pyrazolone
fenýlmetýlpýrazólon
og sölt þess

b

c

*

Leyfilegur
hámarksstyrkur
í snyrtivöru
d

Aðrar takmarkanir og kröfur
e
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

Notkunarreglur og
EB
varnaðarorð sem skylt tilvísunarer að prenta á umbúðir
númer
f
g

Leyfilegt
til
h

55302-96-0

oxandi hárlitunarefni

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

21

31.12.2011

608-25-3

oxandi hárlitunarefni

2,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

*

37

31.12.2011

582-17-2

oxandi hárlitunarefni

1,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%

*

4

31.12.2011

83-56-7

oxandi hárlitunarefni

1,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%

*

32

31.12.2011

65235-31-6

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

a) 6,0%
b) 6,0%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 3,0%

*

48

31.12.2011

27080-42-8

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

a) 0,5%
b) 0,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
a) *
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

49

31.12.2011

89-25-8

oxandi hárlitunarefni

0,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
*
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

20

31.12.2011

Merking samkvæmt viðauka 11.

