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LAGSTIFTNING

Frisörprodukter som t.ex. schampo och hårfärg regleras som kosmetiska 
produkter. EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter är det 
gemensamma regelverket i alla länder inom EU och EES. För Sverige pekar 
ramlagen Miljöbalken ut Läkemedelsverket som kontrollmyndighet och den 
myndighet som får utfärda kompletterande föreskrifter om regleringen av 
kosmetiska produkter.

Mer finns att läsa på Läkemedelsverket hemsida, www.lakemedelsverket.se. 

Förordningen reglerar bl. a följande:
• Innehåll, inklusive förbud, begränsningar samt specialregler för vissa 
ämneskategorier (konserveringsmedel, solskyddsfilter, färgämnen) 
• Märkning av produkterna 
• Vetenskaplig dokumentation om produkterna t.ex. uppgifter om ingre-
dienser och säkerhetsvärdering

Felanvändning av frisörprodukter kan innebära hälsorisker både för frisören 
och för kunden. Det är med andra ord viktigt att hantera produkterna på ett 
riktigt sätt. Läs alltid tillverkarens instruktioner. Frisersalongen ska ha god 
ventilation och gärna punktutsug vid blandningsbänken och stolen. Använd 
alltid lämpliga engångshandskar.

Användning av engångshandskar skyddar huden vid arbete med vatten 
och vattenlösliga produkter. Din hud påverkas beroende på det ursprungs-
tillstånd huden är i. Normal, frisk hud har goda förutsättningar att motstå 
angrepp från omgivningen. Det är därför viktigt att bevara sin friska hud 
genom att använda effektiva skyddshandskar och att regelbundet använda 
hudkräm.

Huden ska hållas mjuk, smidig och behaglig. Rispor, sprickor och torrhet gör 
att hudens egen motståndskraft blir nedsatt. Många frisörer har tvingats 
sluta på grund av överkänslighetsreaktioner, som rodnad, klåda och utslag på 
huden. Med rätt skydd av händerna ska detta inte behöva hända. Hudpro-
blem kan uppstå redan tidigt i den yrkesverksamma karriären, även under 
elevtiden. Vårda och skydda därför din hud redan från början och ta inga 
onödiga risker. Personer som haft barneksem och/eller har mycket torr hud 
är speciellt utsatta. 

Frisörer kan också riskera att få överkänslighetsreaktioner genom upprepad 
kontakt med nickel i redskap och egna smycken.

Aerosoler från spray, ånga från permanentvätska och damm från bleknings-
pulver kan irritera slemhinnorna, luftvägar och ögonen, men kan i extrema 
fall leda till mer permanenta besvär. Därför ska frisersalongen ha god venti-
lation och gärna ha punktutsug vid blandningsbänken och stolen. Punktut-
sug vid kunden gör ventilationen effektivare och gör att mindre luft behöver 
ventileras bort. Aerosoler kan i vissa fall bytas mot manuella pumpflaskor, 
som är sprayflaskor utan drivgas.

GENERELLA RÅD

Frisörprodukter utgör ingen direkt hälsofara om de hanteras enligt leverantörernas 
bruksanvisning. Följ dessa generella råd:

• Läs alltid bruksanvisningen noga och följ den

• Blanda aldrig produkter, om detta inte uppmanas av leverantören

• Märk alltid en ny, mindre behållare om innehållet hälls över från en större originalförpackning

• Håll ordning och god hygien

• Använd handskar när det rekommenderas, och gärna annars också

• Lagring av produkterna bör ske vid rumstemperatur eller något lägre och i torra lokaler

• Håll produkterna, särskilt tryckbehållare, borta från öppen eld och värmekällor

• Tomma förpackningar lämnas till återvinning

• Förpackning som inte används ska stängas ordentligt

• Förvara produkterna oåtkomligt för barn 

• Undvik produkten om kunden har känslig, skadad eller irriterad hårbotten

Förord
KTF:s folder vänder sig till arbetsgivare och anställda på frisersalonger. 
Foldern ger information om användning av och innehåll i kosmetiska pro-
dukter och om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid hantering av 
dessa produkter. Foldern bör finnas lätt tillgänglig för alla som jobbar på 
salongen. 
 Notera att KTF:s Vägledning om frisörprodukter inte ersätter de märk-
ningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Den ersätter inte heller den egenkontroll 
och det övergripande riskbedömningsarbete som arbetsgivaren (gäller 
även enmansföretagare som hyr stol i salong) är skyldig att genomföra.

Tabell. Skydda händerna  –  en översikt

Skyddsåtgärd Engångs-
handskar

Hushålls-
handskar

Skölj 
händerna

Tvätta händerna 
med tvål

Torka händerna Använd
handkräm

BEHANDLING
Schamponering, 
inpackning

Under behandling Efter 
behandling

Efter 
behandling

Mellan 
behandlingarna

Färgning, toning Under behandling Efter
 behandling

Efter 
behandling

Mellan 
behandlingarna

Permanent Under behandling Efter 
behandling

Efter
behandling

Mellan 
behandlingarna

Blekning Under behandling Efter 
behandling

Efter 
behandling

Mellan 
behandlingarna

Städning och  ren-
göring av lokalerna

Under städning 
och rengöring

Efter städning Efter städning Efter städning

Före och efter 
arbetsdagen

HÄLSORISKER

• Tillverkning enligt GMP (Good Manufacturing Practice)
• Marknadsföringspåståenden

Kosmetiska produkter i aerosolbehållare (trycksatta behållare) måste 
dessutom uppfylla märkningskraven i föreskrifter om dessa. Märkningskra-
ven finns att läsa hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (www.
msb.se) och i den här folderns produktgruppsblad  
”4. Aerosoler, stylingprodukter: spray, mousse”.

Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljölagstiftningen. Det ger ut före-
skrifter och allmänna råd med målet att förbättra arbetsmiljön och minska 
arbetsskador. Flera av föreskrifterna berör frisörer och arbetsmiljön på en 
salong. Föreskrifterna säger att engångshandskar ska användas vid flera av 
arbetsmomenten samt att salongen ska erbjuda god ventilation. För vissa 
arbetsmoment kan punktutsug behövas.  

Se Arbetsmiljöverkets hemsida för mer information (www.av.se).



PRODUKTVAL

Samarbeta alltid med seriösa leverantörer och var noga med att välja ända-
målsenliga produkter.

Kontrollera att produkternas bruksanvisning och eventuella varningstexter 
är på svenska.

Läs alltid innehållsförteckning och bruksanvisning noggrant innan du börjar 
arbeta med produkten. Arbete med kemisk-tekniska produkter kräver 
aktsamhet och att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.

Välj bort artiklar som är kända för att orsaka problem, exempelvis arbetsred-
skap som innehåller nickel.

MÄRKNING AV FRISÖRPRODUKTER

Frisörprodukter som t.ex. schampo och hårfärg ska vara märkta enligt EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, vilka kräver följande 
uppgifter på förpackningarna:

• Namn och adress till ansvarig person inom EU eller EES 

• Förpackningsinnehåll som vikt eller volym

• Bäst före-datum enligt principen månad-år eller dag-månad-år samt alter-
nativ 1) timglassymbol eller alternativ 2) texten ”bäst före utgången av …”, 
om produkten har kortare hållbarhet än 30 månader i oöppnat skick, eller

• Hållbarhet efter öppnande, vilken anges med så kallad 
”öppen burk”-symbol samt hållbarhet i öppnad förpack-
ning angiven i månader (siffra samt bokstaven ”M”) 
För aerosoler och engångsförpackningar behöver håll-
barhet inte anges

• Eventuella försiktighetsåtgärder (instruktioner, varningar). 
Permanentvätska, fixering, hårfärg och oxidationsmedel 
är några produkttyper där försiktighetsåtgärder krävs.  
Försiktighetsåtgärder ska anges på svenska då produkten 
säljs i Sverige. Det är tillåtet att hänvisa till försiktighetsåt-
gärder på annan plats via så kallad ”hand i bok”-symbol på 
förpackningen.

• Tillverkningspartiets nummer, s.k. batch- eller satsnummer

• Den kosmetiska produktens funktion 

• Fullständig innehållsdeklaration som ska följa det europeiska namn-
systemet, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI. Det 
är tillåtet att innehållsdeklarera endast på (ytter-) förpackningen.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se.

Aerosolprodukter skall dessutom vara försedda med märkning om speciella 
försiktighetsåtgärder. Dessa ska anges på svenska. Vidare ska de bära pikto-
gram (farosymboler)som anger brandfarlighet. Se hemsidor hos myndighe-
terna MSB, www.msb.se eller Kemikalieinspektionen, www.kemi.se. 

INNEHÅLL I FRISÖRPRODUKTER – EXEMPEL 

Antioxidanter
Ämnen som tillsätts produkterna för att förhindra eller fördröja oxidation av 
bl.a. fetter för att undvika att produkterna härsknar.

Emulgeringsmedel
Tensider, som möjliggör blandningar av fett och vatten.

Filmbildare
Ämnen som tillsätts för att skapa en stabiliserande och skyddande film runt 
hårstråna. Förekommer i hårspray och stylingprodukter.

Fuktighetsbevarande
Bevarar fukten i håret.

Hårfärgningsämnen
Ämnen som tillsätts för att ensamma eller tillsammans med andra ämnen ge 
håret en bestämd färg.

Hårkonditionerande ämnen
En grupp av ämnen som tillsätts produkterna för att vårda håret och ge 
bättre kambarhet, mindre flygighet, volym etc. De kan vara katjoniska 
tensider, vaxer, silikoner, fetter m.m.

Konserveringsmedel
Ämnen som säkrar frisörprodukternas hållbarhet genom att förhindra bak-
terietillväxt eller annan tillväxt av mikroorganismer. De förhindrar därmed 
nedbrytning av produkterna och att farliga nedbrytningsämnen bildas. 

Kosmetiska färgämnen
Ämnen som tillsätts för att ge produkterna en bestämd färg.

Lösningsmedel
Löser upp andra ämnen. 

Parfym
En blandning av naturliga eller syntetiska ämnen som både ger håret och 
produkterna en önskad doft. 

Växtextrakt
Ämnen som utvinns ur växter.

Stabiliserande ämnen
Ämnen som används bl.a. för att förbättra skummet.

Tensider
Omfattar både syntetiska och naturliga tensider. Tensider har en rengö-
rande effekt på håret. De används också som emulgeringsmedel, d.v.s. de 
stabiliserar blandningar av fett och vatten. 

Viskositetsreglerande ämnen
Ämnen som gör produkterna mer trögflytande och lättare att applicera 
utan spill.

FÖRPACKNINGAR OCH AVFALL

Den svenska riksdagen har beslutat att tomma förpackningar ska sorteras 
och samlas in för återanvändning eller återvinning. Större restmängder, t.ex. 
färgrester eller utgångna produkter lämnas också till återvinningscentral.

Det finns två sätt att som företagare hantera förbrukade förpackningar för 
återvinning:

1. Anlita en avfallsentreprenör som mot avgift hämtar förpackningarna för 
återvinning. 

2. Transportera sorterade förpackningar till kommunens återvinningscen-
tral. En viss avlämningsavgift kan förekomma.

På en frisersalong finns mycket förpackningsmaterial som kan återvinnas. 
Även aluminiumfolie är en förpackning och kan lämnas till återvinning om 
färgen inte är kladdig. Rengör förpackningarna vid behov, de ska vara tömda 
och torra.

Kontakta återvinningen i din kommun för detaljer.

PRODUKTGRUPPSBLAD FÖR PRODUKTGRUPPER

En förutsättning för att undvika hälsoproblem till följd av användningen av 
frisörprodukter är kännedom om produkternas egenskaper och innehåll. 

För ändamålet har KTF utarbetat ett antal produktgruppsblad som omfattar 
de produktgrupper som används inom frisöryrket. Bladens utformning 
har anpassats för att ge utökad information om bl.a. produktens innehåll, 
personliga skyddsåtgärder, hantering och åtgärder om olyckan är framme.

Frisörprodukter är definitionsmässigt kosmetiska produkter och regleras 
alltså inte enligt kemikalielagstiftningen.

I produktgruppsbladens punkt 3. Sammansättning, har exempel på enskilda 
ingredienser namngivits i kursiv stil med för kosmetiska produkter obligato-
riska INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Här refereras också till relevanta så kallade ramformuleringar så som de 
anges i CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) hos Europakom-
missionen.

För produktgruppsbladens punkt 14 om transportinformation, gäller att 
endast vissa produktgrupper omfattas av reglerna för transport av farligt 
gods. Produktgrupper som omfattas är till exempel oxidationsmedel för 
hårfärgningsmedel och aerosoler.

PRODUKTGRUPPER

1. Hårschampo

2. Hårbalsam och inpackning

3. Stylingprodukter: gelé, vax, pumpspray m.m.

4. Aerosoler, stylingprodukter: spray, mousse 

5. Permanentvätska

6. Fixering till permanentvätska

7. Hårfärgningsmedel – oxidationsfärger

8. Oxidationsmedel till hårfärgningsmedel

9. Hårfärgningsmedel- direktverkande (toningar)

10. Blekningsmedel: blondering, slingor



PRODUKTGRUPPSBLAD – PRODUKTGRUPP 1

 Hårschampo
1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hårschampo är en blandning av tensider, vårdande ämnen och andraaktiva 
ämnen. Produkterna används för rengöring och vård av hår och ska sköljas 
ur med vatten.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Stänk i ögonen kan ge sveda. Vid upprepad användning kan huden avfettas.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten. 
Bör lagras torrt och vid temperaturer över + 5 ° C och i originalförpackningen.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Använd handskar under schamponering och sköljning. 
Använd handkräm regelbundet.
Undvik ensidigt schamponeringsarbete.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Flytande eller kräm. 
pH mellan 5 och 7. 
Löslig i vatten.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förvaringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Långvarigt och upprepad hudkontakt avfettar huden och kan ge rodnad och 
irritation.
Stänk i ögonen kan orsaka sveda. 
Förtäring kan orsaka sveda i munhåla och svalg och medföra illamående.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall. Förpackning-
arna lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.

16. ÖVRIG INFORMATION

Följande ämnen kan ingå (exem-
pel INCI)

Funktion, exempel (om 
beskrivning saknas förstås 
funktionen av förklaringen i 
första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Anjoniska tensider (sodium/
ammonium/TEA lauryl sulfates, 
sodium/ammonium/TEA laureth 
sulfates)

Rengörande, emulgerande, 
skumbildare

30

Amfotära tensider, t.ex. betain 
derivat

Rengörande, antistatmedel, 
hårkonditionerande, skumbil-
dare, viskositetsreglerande

20

Nonjoniska tensider, t.ex. fettsy-
raalkanolamider

Emulgerande, viskositetsregle-
rande, skumbildare

15

Silikoner inkl. flyktiga silikoner, 
silaner, cysteinderivat, cellulosa-
derivat, fettsyraestrar

Hårkonditionerande 15

Övriga ingredienser, t.ex. 
UV-filter, pärlemorämnen, 
opakmedel

Gör ogenomskinlig 10

Tillsatser, t.ex. förtjockningsme-
del (propylene glycol, PEG)

Viskositetsreglerande, maske-
rande, parfymerande

10

Katjoniska tensider (stearamido-
propyl dimethylamine, behentri-
monium chloride)

Antistatmedel, hårkonditione-
rande, emulgerande

5

Parfym (parfum) 2

Konserveringsmedel Även andra ämnen kan ha 
konserverande funktion

1

Kelatbildare (disodium EDTA) Kelatbildande, viskositetsreg-
lerande

0,5

Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 
100

PRODUKTGRUPPSBLAD – PRODUKTGRUPP 2

 Hårbalsam och inpackning

4. FÖRSTA HJÄLP
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll.
Förtäring: Ge lite dryck. Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom 
(till exempel kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd 
(t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Produkten är inte brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Torkas upp med fuktigt, absorberande papper. 
Tvätta därefter grundligt med vatten. 

Tabell 1. Ramformulering, exempel 10.1, Schampo – vätska, kräm, pasta

1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hårbalsam och inpackningar är blandningar av vårdande ämnen och andra 
aktiva ämnen och kan vara i flytande, krämaktiga eller i mousseform. 
Enstaka produkter kan vara i aerosolform (se produktgrupp 11). Produkterna 
används för vård av håret som t.ex. antistatbehandling, volymökning, bättre 
utredning av håret. Produkterna ska vanligtvis sköljas ur med vatten men 
förekommer även som ”leave-in” produkter.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Stänk i ögonen kan ge sveda. Produkter som innehåller alkohol och/eller är i 
aerosolform kan vara brandfarliga.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

Följande ämnen kan ingå (exempel 
INCI)

Funktion, exempel (om 
beskrivning saknas förstås 
funktionen av förklaringen i 
första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Oljor, vegetabiliska och/eller  
mineral), vaxer och fetter, t.ex. 
långgrenade alkoholer

Rengörande, emulgerande 20

Silikoner inkl. flyktiga silikoner, 
silaner, cysteinderivat, cellulosade-
rivat, fettsyraestrar

Hårkonditionerande 20

Amfotära tensider, t.ex. betain 
derivat

Rengörande, antistatmedel, 
hårkonditionerande, skumbilda-
re, viskositetsreglerande

15

Etanol och/eller isopropanol (alcohol, 
alcohol denat., isopropyl alcohol)

Viskositetsreglerande, lösnings-
medel

15

Övriga ingredienser, t.ex proteiner, 
pärlemorämnen, kelatbildare

10

Emulgeringsmedel (ceteth-30, 
cetyl alcohol)

Rengörande, emulgerande 10

Uppmjukande, fuktighetsbeva-
rande ämnen (glycerin, propylene 
glycol)

10

Tillsatser, förtjockningsmedel 
(carbomer, hydroxyethylcellulose)

Viskositetsreglerande, emul-
sionsstabiliserande

10

Katjoniska tensider (behentrimoni-
um chloride)

Antistatmedel, hårkonditione-
rande, emulgerande

5

Polymerer, resiner (polyqua-
ternium-10, polyquaternium-11, 
butylestrar av PVM/MA copolymer)

Antistatmedel, filmbildare 5

Parfym (parfum) 3

Konserveringsmedel Även andra ämnen kan ha 
konserverande funktion

1,5

Färgämnen 1

Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 
100

Tabell 1. Ramformulering, exempel 10.4, Hårbalsam

4. FÖRSTA HJÄLP
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll.

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.

Förtäring: Ge lite dryck. Ofarligt vid förtäring av liten mängd (någon klunk).  
Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom (till exempel kvarvarande 
illamående) eller vid förtäring av större mängd (t.ex. flera klunkar av en 
flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Produkten är normalt inte brandfarlig. Alkoholinnehållet i vissa produkter 
kan dock medverka till ökad belast¬ning vid brand.
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten. Aerosoler 
i närheten av brand bör flyttas eller kylas ned med vatten. 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Torkas upp med fuktigt, absorberande papper. 
Tvätta därefter grundligt med vatten. 

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning. 
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten. 
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten. 
Bör lagras torrt och vid temperaturer över + 5 ° C och i originalförpackningen. 
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Använd handskar under applicering och sköljning.  
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Flytande eller kräm. 
pH mellan 5 och 7. 
Löslig i vatten.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förvaringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Stänk i ögonen kan orsaka sveda. Förtäring kan orsaka sveda i munhåla och 
svalg och medföra illamående.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall. 
Förpackningarna lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten omfattas normalt inte av reglerna om transport av farligt gods. 
För hårbalsam och inpackningar innehållande etanol gäller, om halten etanol 
överstiger 24 vikts% i vattenlösning, UN 1266, klass 3 (förpackningsgrupp 
II för flampunkt under 23°C eller förpackningsgrupp III för flampunkt 
23-60°C).

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.

16. ÖVRIG INFORMATION



Följande ämnen kan ingå (exem-
pel INCI)

Funktion, exempel (om 
beskrivning saknas förstås funk-
tionen av förklaringen i första 
kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Oljor, vegetabiliska och/eller  
mineral, vaxer

Rengörande, emulgerande 60

Silikoner inkl. flyktiga silikoner, 
silaner

Hårkonditionerande 20

cellulosaderivat, katjoniska 
polymerer

Hårkonditionerande 20

Övriga ingredienser, t.ex. 
UV-filter, vitaminer, färgämnen, 
kelatbildare

5

Emulgeringsmedel, anjonicska/ 
amfotära / nonjoniska tensider, t.ex. 
etoxylerade fettsyror

Övriga: rengörande 30

Fuktighetsbevarande ämnen 
(glycerin, propylene glycol)

50

Ämnen som ger håret textur 
(kaolin, stärkelse)

20

Polymerer, resiner (PVP/VA 
copolymer, akrylater copolyme-
rer) / Neutralisaerande ämnen 
(aminomethyl propanol)

Antistatmedel, filmbildare, hår-
fixerande, viskositetsreglerande 
/ buffrande

10

Parfym (parfum) 1
Konserveringsmedel Även andra ämnen kan ha 

konserverande funktion
1

Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 
100

1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Stylingprodukter kan finnas i vätske, vax, gelé- eller mousse/skumform. 
De är lösningar av fixerande och ev. vårdande ämnen i vatten och/eller 
alkohol. Vissa produkter kan vara i aerosolform se produktgrupp 4 för dessa. 
Produkterna appliceras på torrt eller fuktigt hår för att underlätta frisering, 
fixering av frisyren och/eller ge håret glans och vård.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Produkter som innehåller alkohol kan vara brandfarliga.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

PRODUKTGRUPPSBLAD – PRODUKTGRUPP 3

 Stylingprodukter: gelé, vax, pumpspray m.m.

Tabell 1. Ramformulering, exempel 12.1, Hårstyling – kräm, pasta

4. FÖRSTA HJÄLP
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll.
Förtäring: Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom (till exempel 
kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd (t.ex. flera 
klunkar av en flytande produkt).
Frisk luft vid trötthet eller huvudvärk.
I frisyrgeléer, pumpsprayer, hårvatten ingår ofta etanol. Uppsök sjukhus vid 
berusningssymtom eller vid förtäring av mer än en klunk (räknat som ren 
etanol). 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten. 
Alkoholinnehållet i vissa produkter kan medverka till ökad belastning vid brand. 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Späd ut med vatten och torka upp med fuktigt, absorberande papper.  
Tvätta därefter grundligt med vatten. 

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten.
Lokalen ska ha god ventilation.
Bör lagras torrt och vid temperaturer över + 5 ° C.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Bör ej användas på hårbotten eller hud som är irriterad eller visar tecken på 
eksem, psoriasis eller liknande. 
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Gelé, mousse, spray eller vax. Oftast löslig i vatten.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förvaringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Stänk i ögonen kan orsaka sveda. Förtäring kan orsaka sveda i munhåla och 
svalg och medföra illamående.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall. 
Förpackningarna lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten omfattas normalt inte av reglerna om transport av farligt gods. 
För stylingprodukter innehållande etanol gäller, om halten etanol överstiger 
24 vikts% i vattenlösning, UN 1266, klass 3 (förpackningsgrupp II för flam-
punkt under 23°C eller förpackningsgrupp III för flampunkt 23-60°C).

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.

16. ÖVRIG INFORMATION

PRODUKTGRUPPSBLAD – PRODUKTGRUPP 4 

Aerosoler, stylingprodukter: spray, mousse
1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För de produktgrupper som kan finnas i aerosolform finns upplysningar om 
detta under varje produktgruppsblad. Det gäller följande produktgrupper:
1. Hårschampo
2. Hårbalsam och inpackning
5. Permanentvätska
7. Hårfärgningsmedel – oxidationsfärger
9. Hårfärgningsmedel – direktverkande

2. FARLIGA EGENSKAPER
Produkter som innehåller alkohol och/eller är i aerosolform kan vara brand-
farliga. Alkoholinnehållet i vissa produkter kan medverka till ökad belastning 
vid brand.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Upplysning om eventuella ingredienser med restriktioner ska finnas på 
produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

4. FÖRSTA HJÄLP
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll.
Hudkontakt: skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Ge lite dryck. Vid symtom (till exempel kvarvarande illamåen-
de) eller vid förtäring av större mängd (t.ex. flera klunkar av en flytande 
produkt) kontakta Giftinformationscentralen. 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Brandfarlig eller extremt brandfarlig. Brand kan släckas med pulver, kolsyra 
eller stora mängder vatten. Aerosoler i närheten av brand bör flyttas eller 
kylas ned med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Tryckbehållare får ej punkteras. Om de punkteras skall de om möjligt flyttas 
ut i friska luften för att minska risken för brand. 
Späd ut spill med vatten och torka upp med fuktigt, absorberande papper. 
Tvätta därefter grundligt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Försiktighetsåtgärder (faroangivelser) vid hantering, vilka också är märk-
ningskrav för dessa produkter (se även 15. Gällande bestämmelser):
• Läs etiketten före användning.
• Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 
• Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga och heta ytor. 
   Rökning förbjuden. 
• Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. 
• Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 
• Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
• Spreja med korta intervaller.
• Förvaras oåtkomligt för barn (gäller enbart  konsumentprodukter).
Det kan även finnas annan angiven säkerhetsinformation.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Bör ej användas på hårbotten som är irriterad eller visar tecken på eksem, 
psoriasis eller liknande. Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Spray. Löslig i vatten eller alkohol.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förvaringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Långvarig och upprepad hudkontakt avfettar huden och kan ge rodnad, 
irritation och risk för kontaktallergi.
Stänk i ögonen kan orsaka sveda. Förtäring kan orsaka sveda i munhåla och 
svalg och medföra illamående.
Upprepad och/eller höga koncentrationer av produkten i luften kan ge 
huvudvärk och trötthet.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter Råvaror till kosmetiska 
produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemikalielagstiftning-
en, REACH.
Produkten är vattenlöslig och sprids i vattenmiljön.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i överensstämmelse med OECDs 
testmetoder.

13. AVFALLSHANTERING
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 
Väl tömda förpackningarna lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Större mängder brandfarliga aerosoler omfattas av reglerna för transport av 
farligt gods.
ADR klass 2 (Klassificeringskod 5F). UN nr 1950.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.
För brandfarliga aerosoler generellt gäller Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskaps (MSB) föreskrifter, www.msb.se. 
Farosymbol (piktogram) enligt nedan samt försiktighetsåtgärder (faroan-

Följande ämnen kan ingå (exempel 
INCI)

Funktion, exempel (om beskriv-
ning saknas förstås funktionen av 
förklaringen i första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Etanol och/eller isopropanol 
(alcohol, alcohol denat, isopropyl 
alcohol)

Lösningsmedel, konserverande 95

Drivmedel (dimethyl ether) 90
Lösningsmedel (acetone, paraffin 
(olika))

40

Fuktighetsbevarande ämnen 
(glycerin, propylene glycol)

30

Hartser, polymerer (PVP/VA 
copolymer (olika), VA/crotonates 
copolymer, butyl ester of PVM/
MA copolymer (olika)) / Neu-
traliserande ämnen (aminomethyl 
propanol)

Antistatmedel, filmbildare, hår-
fixerande, viskositetsreglerande 
/ buffrande

8,5

UV-filter, övriga ingredienser 2
Mjukgörare 2

Konserveringsmedel Även andra ämnenkan ha kon-
serverande funktion

1

Parfym (parfum) 1
Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 

100

Tabell 1. Ramformulering, exempel 12.7, Hårspray - Aerosol

Forts. >

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.



Klassificering Märkning
Faro- 
kategori

Kod för faro-
angivelse

Piktogram,  
kod

Signa-
lord

Faroangivelse

1 H222, H229 Fara Extremt brandfarlig 
aerosol. Tryckbehållare: 
Kan sprängas vid upp-
värmning.

2 H222, H229 Varning Brandfarlig aerosol. 
Tryckbehållare: Kan 
sprängas vid uppvärm-
ning.

3 H229 Varning Tryckbehållare: Kan 
sprängas vid uppvärmning.

givelser) ska märkas på dessa produkter om de är extremt brandfarliga eller 
brandfarliga. För övriga aerosoler gäller att försiktighetsåtgärder (faroan-
givelser) ska anges. Utöver de försiktighetsåtgärder (faroangivelser) som 
anges i  7. Hantering och lagring (ovan), ska även följande texter finnas på 
förpackningen (kolumn 3-5 i tabell 2.):

16. ÖVRIG INFORMATION

Tabell 2. Klassificering och märkning av aerosoler 1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vattenbaserad neutral eller alkalisk lösning av reduktionsmedel, vanligtvis 
tioglykolat (salt eller ester av tioglykolsyra) och pH-reglerande ämnen. 
Produkten kan användas för strukturomformning, lockning eller rakpermanent. 
Sköljs ur med vatten, den nya strukturen fixeras med fixeringsvätska och 
sköljs ännu en gång.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Irriterande för ögon och hud.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning.

4. FÖRSTA HJÄLP
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter, rådfråga läkare och informera om produktens innehåll 
och pH.
Hudkontakt: Skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom (till exempel 
kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd (t.ex. flera 
klunkar av en flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Produkten är normalt inte brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Använd handskar.  
Torkas omedelbart upp med fuktigt, absorberande papper. 

Tvätta därefter grundligt med vatten. 
Kläder med spill bör genast sköljas och därefter tvättas.

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning. Använd lämpliga 
skyddshandskar, helst för engångsbruk vid hantering. Ska ej användas för 
andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten.  
Lokalen ska ha god ventilation. Dragskåp eller punktutsug rekommenderas 
vid blandning.
Rengör alla redskap efter användning. 
Bör förvaras i originalförpackningen på en torr, väl ventilerad plats avskilt 
från värmekällor vid lagringstemperatur mellan + 5° C till +25° C.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Ska ej användas på hårbotten som är irriterad, har sår eller visar tecken på 
eksem, psoriasis eller liknande. Ska inte användas på personer som tidigare 
haft hudreaktioner (t.ex. sveda eller klåda) efter permanentbehandling. 
Använd engångshandskar under alla arbetsmoment, blandning, applicering 
och sköljning. Skyddsförkläde rekommenderas. 
Sörj för god ventilation
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Vätska. 
Löslig i vatten.
pH-värde mellan 7 och 9,5.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förvaringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Kan irritera ögon, hud och luftvägar.
Kan vara hälsofarlig vid förtäring och vid långvarig, upprepad hudkontakt. 
Långvarigt och upprepat våtarbete avfettar huden och kan ge rodnad och 
irritation.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall. 
Förpackningarna lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkterna kan omfattas av reglerna för transport av farligt gods, som 
UN 1940 Tioglykolsyra, klass 8, förpackningsgrupp II. Kollin med mindre 
innerförpackningar kan ofta transporteras som begränsad mängd (limited 
quantity) på förenklade villkor.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.

16. ÖVRIG INFORMATION

PRODUKTGRUPPSBLAD – PRODUKTGRUPP 5 

 Permanentvätska

Följande ämnen kan ingå 
(exempel INCI)

Funktion, exempel (om beskrivning 
saknas förstås funktionen av förkla-
ringen i första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Reduktionsmedel  (ammonium 
thioglycolate)

Övr: hårpermanent, rakpermanent 13

Alkaliska ämnen (ammonium 
hydroxide)

Buffrande 8

Diammonium dithiodiglycolate Hårpermanent, rakpermanent 6
Silikoner inkl. flyktiga silikoner, 
silaner

Hårkonditionerande 5

Anjoniska, nonjoniska, amfotä-
ra tensider, (cocamidopropyl 
betaine)

Rengörande, viskositetsreglerande, 
hårkonditionerande, antistatmedel

3

Tillsatser, t.ex. förtjocknings-
medel och emulgeringsmedel

3

Katjoniska tensider (dicetyldi-
monium chloride)

Antistatmedel, emulgeringsmedel, 
hårkonditionerande

3

Anjoniska / katjoniska poly-
merer (acrylates copolymer, 
polyquaternium-11)

Antistatmedel, filmbildare, binde-
medel

2,5

Hårkonditionerande ämnen, 
t.ex. proteiner

2,5

Parfym (parfum) 1
Färgämnen 1
Opakmedel (styrene/PVP 
copolymer)

Filmbildande, gör ogenomskinlig 0,5

Kelatbildare Kelatbildande 0,3
Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 

100

Tabell 1. Ramformulering, exempel 12.10, Permanentvätska  – enkomponents, 
baserad på reduktionsmedel

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.



PRODUKTGRUPPSBLAD – PRODUKTGRUPP 6 

Fixering till permanentvätska
1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vattenbaserad, sur lösning av oxidationsmedel, vanligtvis väteperoxid. 
pH-värde mellan 2,5 och 3,5 som används för att fixera den nya strukturen 
på håret. Ska sköljas ur.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Irriterande för ögon och hud.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients). 
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 15 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll. Tag med produktförpackningen med innehållsför-
teckning och varningsmärkning.
Hudkontakt: Skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Ge lite dryck. Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom 
(till exempel kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd 
(t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Produkten är normalt inte brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Använd handskar.
Torkas upp med fuktigt, absorberande papper.
Tvätta därefter grundligt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING
Använd lämpliga skyddshandskar.
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten eller i 
bruksanvisningen.
Lokalen ska ha god ventilation. Blandning skall göras i dragskåp eller vid 
punktutsug. Rester av blandad produkt ska slängas. Använd endast nickel-
fria redskap som rengörs väl efter användning.
Bör förvaras på en torr, ventilerad plats, avskilt från värmekällor och direkt 
solljus. Rekommenderad lagringstemperatur + 5° C - +25°C.
Förvaras i originalförpackning
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Använd engångshandskar under alla arbetsmoment, blandning, applicering 
och sköljning.
Ska inte användas för färgning av ögonfransar eller ögonbryn.
Ska inte användas på den som har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och 
skadad hårbotten
Ska inte användas på personer som har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare.
Ska inte användas på personer som har reagerat på en temporär tatuering 
med svart henna tidigare.
Kunden ska informeras om att allergirisk finns.
Produkten är inte avsedd för personer under 16 år.
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende, färg och doft: Vätska, gelé eller kräm med karakteristisk färg och 
doft. pH 8-11,5. Löslig i vatten.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förhållanden.
Undvik kontakt med metallredskap.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Kan irritera ögon, hud och luftvägar.
Kan vara hälsofarlig vid förtäring och vid långvarig, upprepad hudkontakt.
Kan orsaka allergi.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.
Produkten är vattenlöslig och sprids i vattenmiljön.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i överensstämmelse med OECD:s
testmetoder.
Större mängder kan vara giftiga för vattenlevande organismer.

Tabell 1. Ramformulering, exempel 12.17, Fixering till permanentvätska – 
vätska, kräm

Följande ämnen kan ingå (exempel 
INCI)

Funktion, exempel (om beskriv-
ning saknas förstås funktionen av 
förklaringen i första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Emulgeringsmedel, anjoniska, 
amfotära, nonjoniska tensider, 
vätningsämnen (cetearyl alcohol)

Övriga: rengörande, emulge-
rande, viskositetskontrollerande, 
uppmjukande

8

Väteperoxid (hydrogen peroxide) Oxiderande 2-6
Förtjockningsmedel (carbomer) Övriga: viskositetsreglerande 2
Hårkonditionerande ämnen, t.ex. 
silikoner inkl. flyktiga silikoner, 
silaner

2

Färgämnen 1
Parfym (parfum) 1
Väteperoxidstabiliserande ämnen 
(sodium stannate)

0,5

Opakmedel (styrene/PVP 
copolymer)

Filmbildande, gör ogenomskinlig 0,5

Konserveringsmedel Även andra ämnen kan ha kon-
serverande funktion

0,2

Kelatbildare Kelatbildande 0,2
Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 

100

4. FÖRSTA HJÄLP
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i minst 
5 minuter, rådfråga läkare och informera om produktens innehåll och pH.
Hudkontakt: Skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom (till exempel 
kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd (t.ex. flera 
klunkar av en flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Väteperoxid är oxiderande och kan utveckla värme vid reaktion med andra 
produkter. 
Intorkad produkt på papper eller trä kan vara självantändande.
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten. 
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas ned med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Använd handskar. 
Späd ut produkten och torka upp med fuktigt, absorberande papper.
Tvätta därefter grundligt med vatten. 
Kläder med spill bör genast sköljas och därefter tvättas.

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Använd lämpliga skyddshandskar, helst för engångsbruk vid hantering.

Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Lokalen ska ha god ventilation. Dragskåp eller punktutsug rekommende-
ras vid blandning.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten. 
Bör förvaras i originalförpackningen på en torr, väl ventilerad plats avskilt 
från värmekällor vid lagringstemperatur mellan + 5° C till +25 ° C.
Använd endast nickelfria redskap.
Förpackningen ska återslutas noga efter användning
Rengör alla redskap efter användning.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Ska ej användas på hårbotten som är irriterad, har sår eller visar tecken på 
eksem, psoriasis eller liknande. Ska inte användas på personer som tidigare 
haft hudreaktioner (t.ex. sveda eller klåda) efter permanentbehandling. 
Använd engångshandskar under alla arbetsmoment, blandning, applice-
ring och sköljning. Skyddsförkläde rekommenderas.
Sörj för god ventilation
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Vattenlösning av väteperoxid. 
pH mellan 2,5 och 3,5.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förvaringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Kan irritera ögon, hud och luftvägar.
Kan vara hälsofarlig vid förtäring och vid långvarig, upprepad hudkontakt. 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för 
EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredi-
enser i kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av 
kemikalielagstiftningen, REACH.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall. 
Förpackningarna lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkterna omfattas normalt inte av reglerna för transport av farligt 
gods. Halten väteperoxid får inte i någon kosmetisk produkt överstiga 12 
%. Om halten överstiger 8 % ska produkten omfattas av bestämmelserna 
i ADR/ADR-S och klassificeras som UN 2984, klass 5.1. Förpackningen 
ska då ha avluftningsanordning. Den kan transporteras som begränsad 
mängd på förenklade villkor.  

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosme-
tiska produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.

16. ÖVRIG INFORMATION

1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Blandning, vanligtvis alkalisk, av färgkomponenter i vätska, gelé eller kräm. 
Ska blandas med oxidationsmedel före användning. Benämns även perma-
nent hårfärg eller tvåkomponentsfärg.
Produkten används endast för färgning av huvudhår. Sköljs ur med vatten 
med efterföljande schamponering.
Endast för yrkesmässig användning.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Produkten kan vara irriterande för hud, ögon och luftvägar. Produkten kan 
orsaka allergi. Produkten kan vara hälsofarlig vid förtäring.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

Tabell 1. Ramformulering, exempel 11.4, Hårfärgninsmedel – vätska, kräm
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 Hårfärgningsmedel – oxidationsfärger

Följande ämnen kan ingå (exempel 
INCI)

Funktion, exempel (om 
beskrivning saknas förstås 
funktionen av förklaringen i 
första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Tvål, t.ex. ammoniumhydroxid, 
etanolamin oleater

Övriga: buffrande 30

Förtjockningsmedel (carbomer), 
långgrenade alkoholer

30

Emulgeringsmedel, t.ex. etoxilerade 
långgrenade alkoholer

30

Nonjoniska tensider (laureth-12) Emulgerande, viskositetsreg-
lerande, skumbildare

20

Lösningsmedel (propylene glycol, 
benzylalcohol)

20

Anjoniska tensider (ammonium 
laureth sulfate)

Rengörande, emulgerande, 
skumbildare

20

Amfotära tensider, t.ex. betainderivat Rengörande, antistatmedel, 
hårkonditionerande, skumbil-
dare, viskositetsreglerande

20

Etanol och/eller isopropanol (alcohol 
denat. isopropyl alcohol)

Lösningsmedel 16

Hårfärgämnen:  
Primära intermediärer (toluene- 
2,5-diamine) 
Kopplare (m-aminophenol) 
Direktverkande (HC red no. 3)

 
6
 
6
6

Viskositetsreglerande ämnen, t.ex. 
fettalkohol (carbomer)

10

Alkaliska ämnen (ammonium 
hydroxide)

Buffrande 10

Övriga ingredienser, t.ex. hårkondi-
tionerande ämnen, pärlemorämnen

5

Katjoniska tensider (dicetyldimonium 
chloride)

Övriga: antistatmedel, emul-
geringsmedel, hårkonditio-
nerande

5

Katjoniska polymerer (polyquater-
nium-6)

Antistatmedel, filmbildare 5

Antioxidanter, reducerande ämnen 
(ascorbic acid, sodium metabisulfite)

3

Parfym (parfum)  2
Kelatbildare (EDTA) Kelatbildande 1
Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 

100

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.
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13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall.
Förpackningarna återlämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten omfattas inte av reglerna för transport av farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.
Produkterna kan innehålla fenylendiaminer (toluendiaminer), resorcinol, 
ammoniak. Endast för yrkesmässig användning. Kan framkalla allergisk 
reaktion. Använd lämpliga handskar.
Upplysning och varningstext om detta ska finnas på förpackningen och i 
bruksanvisningen.

16. ÖVRIG INFORMATION

Blandning ska göras i dragskåp eller vid punktutsug. Rester av blandad 
produkt ska slängas.
Förpackningen ska återslutas noga efter användning.
Rengör alla redskap efter användning.
Bör förvaras på en torr, väl ventilerad plats, avskilt från värmekällor och 
direkt solljus.
Rekommenderad lagringstemperatur +5°C- +25°C.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSON- 
LIGASKYDDSÅTGÄRDER
Ska inte användas på den som har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och 
skadad hårbotten
Ska inte användas på personer som har reagerat på hårfärgningsmedel 
tidigare.
Använd för ändamålet utformade handskar. Engångshandskar och skydds-
förkläde rekommenderas.
Sörj för god ventilation.
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Vit till färglös vätska eller kräm med karakteristisk doft. 
pH mellan 2 och 3.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förhållanden,

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Kan irritera ögon och hud.
Kan vara hälsofarlig vid förtäring och vid långvarig, upprepad hudkontakt.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.
Produkten är vattenlöslig och sprids i vattenmiljön.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i överensstämmelse med OECD:s
testmetoder.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall.
Förpackningarna återlämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. Transportinformation
Produkterna omfattas normalt inte av reglerna för transport av farligt gods. 
Halten väteperoxid får inte i någon kosmetisk produkt överstiga 12 %. Om 
halten överstiger 8 % ska produkten omfattas av bestämmelserna i ADR/
ADR-S och klassificeras som UN 2984, klass 5.1. Förpackningen ska då 
ha avluftningsanordning. Den kan transporteras som begränsad mängd på 
förenklade villkor.  

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.
Produkten innehåller väteperoxid som oxidationsmedel. Upplysning och 
varningstext om detta ska finnas på förpackningen och i bruksanvisningen.

16. ÖVRIG INFORMATION

1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vattenbaserad, vit till färglös lösning av oxidationsmedlet, väteperoxid.
Produkten används för oxidation av hårfärgsämnen.
Endast för yrkesmässig användning.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Irriterande för ögon och hud.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

Tabell 1. Ramformulering, exempel 11.8, Oxidationsmedel till hårfärgninsmedel
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Oxidationsmedel till hårfärger

Följande ämnen kan ingå (exempel 
INCI)

Funktion, exempel (om 
beskrivning saknas förstås 
funktionen av förklaringen i 
första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Väteperoxid (Hydrogen peroxide) Oxiderande 12
Emulgeringsmedel, anjoniska, amfotära, 
nonjoniska tensider, t.ex. etoxilerade 
långgrenade alkoholer

Övriga: rengörande, emul-
gerande, viskositetskontrol-
lerande, uppmjukande

10

Fuktighetsbevarande ämnen (glycerin) 10
Övriga ingredienser, t.ex. hårkonditio-
nerande ämnen

5

Parfym (parfum) 2
Väteperoxidstabiliserande ämnen 
(sodium stannate)

0,5

Kelatbildare Kelatbildande 0,5
pH-justerande ämnen (phosphoric acid) 2-3
Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 

100

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 15 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll. Tag med produktförpackningen med innehållsför-
teckning och varningsmärkning.
Hudkontakt: Skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Ge lite dryck. Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom 
(till exempel kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd 
(t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Väteperoxid är oxiderande och kan utveckla värme vid reaktion med andra 
produkter.
Intorkad produkt på papper eller trä kan vara självantändande.
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten.
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas ned med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Använd handskar. 
Undvik kontakt med textilier och porösa ytor då fläckar vanligtvis inte går 
att få bort.
Späd ut produkten och torka upp med fuktigt, absorberande papper.
Tvätta därefter grundligt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten.
Lokalen ska ha god ventilation.
Använd endast nickelfria redskap.

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.



Följande ämnen kan ingå (exempel 
INCI)

Funktion, exempel (om 
beskrivning saknas förstås 
funktionen av förklaringen 
i första kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Anjoniska tensider (sodium/ammo-
nium/TEA lauryl sulfates, sodium/
ammonium/TEA laureth sulfates)

Rengörande, emulgerande, 
skumbildare

30

Amfotära tensider, t.ex. betainderivat Rengörande, antistatme-
del, hårkonditionerande, 
skumbildare, viskositets-
reglerande

20

Nonjoniska tensider, t.ex. fettsyraal-
kanolamider

Emulgerande, viskositets-
reglerande, skumbildare

15

Katjoniska tensider (stearamido-
propyl dimethylamine)

Hårkonditionerande 5

Övriga ingredienser, t.ex. UV-filter, 
pärlemorämnen, opakmedel

Gör ogenomskinlig 10

Hårkonditionerande ämnen, t.ex. 
silikoner inkl. flyktiga silikoner, sila-
ner, cysteinderivat, cellulosaderivat, 
fettsyraestrar

15

Hårfärgämnen: 
Direktverkande (disperse violet 1)

3

Parfym (parfum) 1
Konserveringsmedel Även andra ämnen kan ha 

konserverande funktion
0,5

Kelatbildare (disodium EDTA) Kelatbildande, viskositets-
reglerande

0,5

Vatten (aqua) Lösningsmedel upp till 
100
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 Hårfärgningsmedel – direktverkande (toningar)
1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Blandning av färgämnen i vätska, gelé eller mousse.
Färdig för användning.
Sköljs ur med vatten.
Endast för yrkesmässig användning.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Kan vara irriterande för ögon och hud. Kan orsaka allergi.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Spill på kläder tvättas omedelbart bort med vatten.
Torkas upp med fuktigt, absorberande papper. 
Tvätta därefter grundligt med vatten. 

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten.
Lokalen ska ha god ventilation.
Använd endast nickelfria redskap som rengörs väl efter användning.
Bör förvaras på en torr, ventilerad plats, avskilt från värmekällor och direkt solljus.
Bör förvaras i originalförpackning.
Rekommenderad lagringstemperatur +5°C - +25°C.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Ska ej användas för färgning av ögonfransar eller ögonbryn.
Ska inte användas på den som har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och 
skadad hårbotten
Ska inte användas på personer som har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare.
Kunden ska informeras om att allergirisk finns.
Engångshandskar och skyddsförkläde rekommenderas.
Använd handkräm regelbundet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende, färg och doft: Vätska, gelé eller mousse med karakteristisk färg 
och doft. pH ligger normalt mellan 6 och 10. Löslig i vatten.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Kan irritera ögon och hud. Kan orsaka allergi.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.
Produkten är vattenlöslig och sprids i vattenmiljön.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i överensstämmelse med OECD:s 
testmetoder.
Större mängder kan vara giftiga för vattenlevande organismer.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall.
Förpackningarna återlämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Större mängder brandfarliga aerosoler omfattas av reglerna för transport av 
farligt gods.
ADR klass 2 punkt (Klassificeringskod 5F). UN nr 1950.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.
För brandfarliga aerosoler gäller Kemikalieinspektionens föreskrifter, www.
kemi.se. Se också Produktgruppsblad - Produktgrupp 4,
Aerosoler - produkter i tryckbehållare med drivgas.

16. ÖVRIG INFORMATION

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll. Tag med produktförpackningen med innehållsför-
teckning och varningsmärkning.
Hudkontakt: Skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Ge lite dryck. Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom 
(till exempel kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd 
(t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten.
Aerosoler i närheten av brand bör flyttas eller kylas ned med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Använd handskar. 

Tabell 1. Ramformulering, exempel 11.1, Hårfärgningsmedel (tillfällig) – schampo
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 Blekningsmedel, blondering
1. PRODUKTBESKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Blandning av oxidationsmedel och basiska salter i pulverform. Ska normalt 
blandas med ett flytande oxidationsmedel före användning.
Används för blekning av hår och sköljs ur med vatten.
Endast för yrkesmässig användning.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Irriterande och kan vara brandfarlig p.g.a. innehåll av persulfater.

3. SAMMANSÄTTNING
Produkten är fullständigt innehållsdeklarerad enligt INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Upplysning om försiktighetsåtgärder och bruksanvisning för eventuella 
ingredienser ska finnas på produkten och/eller i produktens bruksanvisning. 

Tabell 1. Ramformulering, exempel 11.16, Blekningsmedel, pasta. Blekmedlet blandas 
innan användning med oxidationsmedel (se produktgruppsblad 8 för liknande ramfor-
mulering för detta ändamål)

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i 
minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation, kontakta läkare och informera 
om produktens innehåll. Tag med produktförpackningen med innehållsför-
teckning och varningsmärkning.
Hudkontakt: Skölj omgående grundligt med vatten. Tag av kläder med spill.
Förtäring: Ge lite dryck. Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom 
(till exempel kvarvarande illamående) eller vid förtäring av större mängd 
(t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).
Inandning: Frisk luft. Vid ihållande hosta, andnöd eller illamående kontakta 
läkare och informera om produktens innehåll och dess varningstexter.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Pulvret är oxiderande och kan utveckla värme vid reaktioner med andra pro-
dukter. Torr produkt kan tillsammans med papper och trä vara självantändande.
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten.
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Använd handskar.
Torka upp med fuktig, absorberande papper.
Tvätta därefter grundligt med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING
Följ noga alla instruktioner i produktens bruksanvisning.
Ska ej användas för andra ändamål än vad som avses med produkten.
Produkten ska ej blandas med annat än vad som avses med produkten.
Lokalen ska ha god ventilation. Blandning skall göras i dragskåp eller vid 
punktutsug. Rester av produkter skall slängas.
Blandning av pulver och oxidationsmedel bör ske under fläkt eller punktutsug.

Använd endast nickelfria redskap.
Förpackningen ska återslutas noga efter användning.
Rengör alla redskap efter användning.
Bör förvaras på en torr, väl ventilerad plats, avskilt från värmekällor och 
direkt solljus.
Rekommenderad lagringstemperatur +5°C - +25°C.
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN OCH PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER
Ska endast användas på huvudhår.
Ska inte användas för blekning av ögonfransar eller ögonbryn.
Ska inte användas på den som har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och 
skadad hårbotten
Ska inte användas på personer som har reagerat på blekningsmedel tidigare.
Använd för ändamålet utformade handskar (engångshandskar) under alla 
arbetsmoment dvs. blandning, applicering och ursköljning.
Skyddsförkläde rekommenderas.
Använd handkräm regelbundet.
Produkten är inte avsedd för barn.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Pasta eller pulverblandning av oxidationsmedel och alkaliska salter. Pulvret 
är lättlösligt i vatten.
pH mellan 9,5 och 11,5.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkterna är stabila under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Kan irritera ögon, hud och luftvägar.
Kan vara hälsofarlig vid förtäring och vid långvarig, upprepad hudkontakt.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för EU:s 
förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter. Råvaror/ingredienser i 
kosmetiska produkter kan avseende miljöegenskaper omfattas av kemika-
lielagstiftningen, REACH.
Produkten är vattenlöslig och sprids i vattenmiljön.

13. AVFALLSHANTERING
Mindre mängder av produkten behandlas som hushållsavfall.
Förpackningarna återlämnas till återvinningsstationer eller centraler.

14. TRANSPORTINFORMATION
Större mängder av produkten omfattas av reglerna för transport av farligt gods.
UN 1492 Kaliumpersulfat / Potassium Persulfates, klass 5.1, förpacknings-
grupp III 
UN 1505 Natriumpersulfat / Sodium Persulfates, klass 5.1, förpacknings-
grupp III 
UN 3085 Oxiderande fast ämne, frätande n.o.s. / Oxidizing Solid, corrosi-
ve, n.o.s.,(...*) klass 5.1, förpackningsgrupp III 
UN 3215 Persulfater, oorganiska, n.o.s. / Persulphates, inorganic, n.o.s., 
klass 5.1, förpackningsgrupp III
(...*) UN 3085 ska kompletteras med tekniskt namn inom parentes efter n.o.s.
Kollin med mindre innerförpackningar kan ofta transporteras som begrän-
sad mängd (limited quantity) på förenklade villkor. 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten skall bl.a. uppfylla EU:s förordningar 1223/2009 om kosmetiska 
produkter och 655/2013 om marknadsföringspåståenden om dessa.

16. ÖVRIG INFORMATION

Följande ämnen kan ingå (exempel INCI) Funktion, exempel 
(om beskrivning saknas 
förstås funktionen av 
förklaringen i första 
kolumnen)

Koncen-
tration 
(max %)

Ammonium-/natrium-/kaliumpersulfat Oxiderande 70
Oljor, vegetabiliska och/eller  mineral Rengörande, emulgerande 60
Fyllmedel (t.ex. natrium-/magnesiumsili-
kater sodiumcarbonate) 

50

Alkaliska ämnen inklusive ammoniumhy-
droxidfrisättare (sodium/magnesium silicate, 
sodium carbonate, sodium metasilicate, 
ammonium chloride)

Buffrande 45

Emulgeringsmedel (sodium lauryl sulfate) 15
Förtjockningsmedel (guar gum) Övr: viskositetsreglerande 10
Övr. ingred., t.ex. färgämnen, kelatbildare Övr: kelatbildande 5

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.

Detta produktgruppsblad är utarbetat av KTF med hänsyn till medlemmarnas pro-
dukter och omfattar därför endast dessa produkter. Produktinformationen ersätter 
inte de märkningskrav om försiktighetsåtgärder och bruksanvisningar som ska visas 
med produktens förpackning. Upplysningarna på detta produktgruppsblad är basera-
de på aktuell kunskap om produktgruppen.



KTF:S
MÅLSÄTTNING ÄR:
• att främja den kemisk-tekniska branschen samt öka omvärldens kunskaper 
om branschen och dess produkter

• att fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för med-
lemsföretagen visavi myndigheter, departement, kundgrupper, konsumen-
ter, andra organisationer med flera

• att ligga steget före i hälso- och miljöfrågor

• att verka för ett internationellt samarbete och harmonisering av svensk 
lagstiftning med EU:s direktiv och förordningar

KEMISK-TEKNISKA 
LEVERANTÖRFÖRBUNDET
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet är en branschorganisation för före-
tag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsument-
produkter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengörings-
medel. Organisationen har närmare 120 medlemsföretag.

Besök vår hemsida www.ktf.se för senaste nytt inom branschen.

KTF Vägledning om frisörprodukter är framtagen av KTF, L’Oréal Sverige 
och Henkel Schwarzkopf i samarbete med frisörleverantörerna inom KTF.
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Frisörleverantörerna inom KTF i samarbete

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet
Besöksadress: Storgatan 19

Postadress: Box 5501, 11485 Stockholm
Telefon: 08-7838240 Fax: 08-7838238
E-post: info@ktf.se Internet: www.ktf.se
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