
III. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR EFNI SEM SNYRTIVÖRUR MEGA EKKI INNIHALDA NEMA SAMKVÆMT SETTUM TAKMÖRKUNUM OG SKILYRÐUM 

Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

1a Bórsýra, bóröt og 

tetrabóröt, að 

undanskildu efni nr. 

1184 í II. viðauka 

Boric acid 10043-35-3/11113-

50-1 
233-139-2/234-343-4 a)  Talkúm a)  5% (sem bórsýra) a)  Má ekki nota í vörur 

fyrir börn yngri en 

þriggja ára 

Má ekki nota á 

flagnandi eða erta 

húð ef styrkur 

óbundinna, 

leysanlegra bórata 

fer yfir 1,5% (sem 

bórsýra) 

a)  Má ekki nota fyrir 

börn yngri en þriggja 

ára 

Má ekki nota á 

flagnandi eða erta 

húð 

     b)  Vörur í munn b)  0,1% (sem bórsýra) b)  Má ekki nota í vörur 

fyrir börn yngri en 

þriggja ára 

b)  Má ekki gleypa 

Má ekki nota fyrir 

börn yngri en þriggja 

ára 

     c)  Aðrar vörur (þó ekki 

bað- og 

hárliðunarvörur) 

c)  3% (sem bórsýra) c)  Má ekki nota í vörur 

fyrir börn yngri en 

þriggja ára 

Má ekki nota á 

flagnandi eða erta 

húð ef styrkur 

c)  Má ekki nota fyrir 

börn yngri en þriggja 

ára 

Má ekki nota á 

flagnandi eða erta 

húð 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

óbundinna, 

leysanlegra bórata 

fer yfir 1,5% (sem 

bórsýra) 

1b Tetrabóröt, sjá 

einnig 1a) 

   a)  Baðvörur a)  18% (sem bórsýra) a)  Má ekki nota í vörur 

fyrir börn yngri en 

þriggja ára 

a)  Má ekki nota fyrir 

börn yngri en þriggja 

ára 

   b)  Hárvörur b)  8% (sem bórsýra)  b)  Skolist vel úr 

2a Þíóglýkólsýra og 

sölt hennar 
Thioglycolic acid 68-11-1 200-677-4 a)  Hárvörur 8% Til almennrar notkunar 

Tilbúið til notkunar pH-

gildi 7–9,5 

Notkunarskilyrði 

(a) (b) (c) 

Varist snertingu við augu 

Berist efnið í augu skal 

strax skola vandlega með 

miklu vatni og leita 

læknis 

(a) (c) 

Notið viðeigandi 

hlífðarhanska 

Varnarorð: 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

(a) (b) (c) 

Inniheldur þíóglýkólat 

Fylgið leiðbeiningum 

Geymist þar sem börn ná 

ekki til 

a)  Til nota í 

atvinnuskyni 

      11% Notkun í atvinnuskyni 

Tilbúið til notkunar pH-

gildi 7–9,5 

 

     b)  Háreyðingarvörur 5% Tilbúið til notkunar pH-

gildi 7–12,7 

 

     c)  Hárvörur sem á að 

skola burt eftir notkun 
2% 

Framangreind hlutföll eru 

reiknuð sem þíóglýkólsýra 

Tilbúið til notkunar pH-

gildi 7–9,5 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

2b Þíóglýkólsýruesterar    Vörur til hárliðunar eða 

afliðunar 
a)  8% Til almennrar notkunar 

Tilbúið til notkunar pH-

gildi 6–9,5 

Notkunarskilyrði 

(a) (b) 

Getur valdið ofnæmi við 

snertingu við húð 

Varist snertingu við augu 

Berist efnið í augu skal 

strax skola vandlega með 

miklu vatni og leita 

læknis 

Notið viðeigandi 

hlífðarhanska 

Varnarorð: 

Inniheldur þíóglýkólat 

Fylgið leiðbeiningum 

Geymist þar sem börn ná 

ekki til 

   b)  11% 

Framangreind hlutföll 

eru reiknuð sem 

Notkun í atvinnuskyni 

Tilbúið til notkunar pH-

gildi 6–9,5 

b)  Til nota í 

atvinnuskyni 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

þíóglýkólsýra 

3 Oxalsýra, esterar 

hennar og basísk sölt 
Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Hárvörur 5% Notkun í atvinnuskyni Til nota í atvinnuskyni 

4 Ammoníak Ammonia 7664-41-7/1336-21-

6 
231-635-3/215-647-6  6% (sem NH3)  Yfir 2%: Inniheldur 

ammoníak 

5 Tósýlklóramíðnatríum 

(INN) 
Chloramine-T 127-65-1 204-854-7  0,2%   

6 Klóröt alkalímálma Sodium chlorate 7775-09-9 231-887-4 a)  Tannkrem 

b)  Aðrar vörur 

a)  5% 

b)  3% 

  

Potassium chlorate 3811-04-9 223-289-7 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

7 Díklórmetan Dichloromethane 75-09-2 200-838-9  35% (ef blandað saman við 

1,1,1-tríklóretan má 

heildarstyrkur ekki fara yfir 

35%) 

0,2% sem hámarksmagn 

óhreininda 

 

8 N-setnar afleiður p-

fenýlendíamíns og sölt 

þeirra; N-setnar 

afleiður o-

fenýlendíamíns(1), að 

undanskildum þeim 

afleiðum sem skráðar 

eru annars staðar í 

þessum viðauka og 

undir 

tilvísunarnúmerum 

1309, 1311 og 1312 í 

II. viðauka 

p-Phenylenediamine 106-50-3 203-404-7 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
6% (sem óbundinn basi) a)  Til almennrar notkunar 

Má ekki nota á 

augabrúnir 

a)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

Inniheldur 

fenýlendíamín 

Notist ekki til að lita 

augnahár eða 

augabrúnir 

b)  Notkun í 

atvinnuskyni 
b)  Til nota í 

atvinnuskyni 

Inniheldur 

fenýlendíamín 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

Notið viðeigandi 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

hlífðarhanska 

9 Metýlfenýlendíamín, 

N-setnar afleiður þeirra 

(1)og sölt að 

undanskildum efnum 

undir 

tilvísunarnúmerum 

364, 413, 1144, 1310 

og 1313 í II. viðauka 

Toluene-2,5-diamine 95-70-5 202-442-1 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
10% (sem óbundinn basi) a)  Til almennrar notkunar 

Má ekki nota á 

augabrúnir 

a)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

Inniheldur 

fenýlendíamín 

Notist ekki til að lita 

augnhár eða 

augabrúnir 

b)  Notkun í 

atvinnuskyni 
b)  Til nota í 

atvinnuskyni 

Inniheldur 

fenýlendíamín 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

Notið viðeigandi 

hlífðarhanska 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

10 Díamínófenól(1)    Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
10% (sem óbundinn basi) a)  Til almennrar 

notkunar 

Má ekki nota á 

augabrúnir 

a)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

Notist ekki til að lita 

augnhár eða 

augabrúnir 

   b)  Notkun í 

atvinnuskyni 
b)  Til nota í 

atvinnuskyni 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

Notið viðeigandi 

hlífðarhanska 

11 Díklórfen Dichlorophen 97-23-4 202-567-1  0,5%  Inniheldur díklórfen 

12 Vetnisperoxíð og 

önnur efnasambönd 

eða blöndur sem 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a)  Hárvörur 12% af H2O2 (40% 

rúmmál), sem innihald 

eða við losun 

 a)  Notið viðeigandi 

hlífðarhanska 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

losa vetnisperoxíð, 

þ.m.t. 

karbamíðperoxíð og 

sinkperoxíð 

b)  Húðvörur 4% af H2O2, sem 

innihald eða við losun 

 (a) (b) (c): 

Inniheldur vetnisperoxíð 

Varist snertingu við augu 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 

við þau. 

c)  Vörur til 

naglaherðingar 
2% af H2O2, sem 

innihald eða við losun 

 

d)  Vörur í munn 0,1% af H2O2, sem 

innihald eða við losun 

  

13 Formaldehýð(2) Formaldehyde 50-00-0 200-001-8 Vörur til naglaherðingar 5% (sem formaldehýð) Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma 

greinilega fram í 

kynningu vörunnar. 

Verjið naglabönd með 

feiti eða olíu 

Inniheldur formaldehýð5 

14 Hýdrókínón(4) Hydroquinone 123-31-9 204-617-8 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
0,3% Til almennrar notkunar 

Má ekki nota á 

augabrúnir 

Notist ekki til að lita 

augnhár eða augabrúnir 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

við þau. 

Inniheldur hýdrókínón 

Notkun í atvinnuskyni Til nota í atvinnuskyni 

Inniheldur hýdrókínón 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 

við þau. 

b)  Gervineglur 0,02% (eftir blöndun til 

notkunar) 
Notkun í atvinnuskyni b)  Til nota í 

atvinnuskyni 

Varist snertingu við 

húð 

Lesið 

notkunarleiðbeininga

r vandlega 

15a Kalíum eða 

natríumhýdroxíð 
Potassium 

hydroxide/sodium 

hydroxide 

1310-58-3/1310-73-

2 
215-181-3/215-185-5 a)  Naglabandaleysir a)  5%(5)  a)  Inniheldur basa 

Varist snertingu við 

augu 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

Getur valdið blindu 

Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

b)  Vara til afliðunar 2% (5) Til almennrar notkunar Inniheldur basa 

Varist snertingu við augu 

Getur valdið blindu 

Geymist þar sem börn ná 

ekki til 

      4,5% (5) Notkun í atvinnuskyni Til nota í atvinnuskyni 

Varist snertingu við augu 

Getur valdið blindu 

     c)  Sýrustillir fyrir 

háreyðingarvörur 

 c)  pH-gildi < 12,7 c)  Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

Varist snertingu við 

augu 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

     d)  Annars konar notkun 

sem sýrustillir 

 d)  pH-gildi < 11  

15b Litíumhýdroxíð Lithium hydroxide 1310-65-2 215-183-4 a)  Vörur til afliðunar 2% (6) Til almennrar notkunar a)  Inniheldur basa 

Varist snertingu við 

augu 

Getur valdið blindu 

Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

4,5%(6) Notkun í atvinnuskyni Varist snertingu við augu 

Getur valdið blindu 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

b)  Sýrustillir fyrir 

háreyðingarvörur 

 pH-gildi < 12,7 b)  Inniheldur basa 

Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

Varist snertingu við 

augu 

c)  Annars konar 

notkun sem 

sýrustillir (aðeins 

fyrir vörur sem 

skola á burt eftir 

notkun) 

 pH-gildi < 11  

15c Kalsíumhýdroxíð Calcium hydroxide 1305-62-0 215-137-3 a)  Vörur til afliðunar sem 

innihalda tvo 

efnisþætti: 

kalsíumhýdroxíð og 

a)  7% (sem 

kalsíumhýdroxíð) 

 a)  Inniheldur basa 

Varist snertingu við 

augu 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

gúanidínsalt 
Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

Getur valdið blindu 

b)  Sýrustillir fyrir 

háreyðingarvörur 

 b)  pH-gildi < 12,7 b)  Inniheldur basa 

Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

Varist snertingu við 

augu 

c)  Annars konar 

notkun (t.d. 

sýrustillir, 

hjálparefni við 

framleiðslu) 

 c)  pH-gildi < 11  

16 1-naftól og sölt þess 1-Naphtol 90-15-3 201-969-4 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

17 Natríumnítrít Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Ryðvörn 0,2% Má ekki nota með annars 

stigs amínum og/eða 

þrígreindum amínum eða 

öðrum efnum sem mynda 

nítrósamín 

 

18 Nítrómetan Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Ryðvörn 0,3%   

19 Flutt eða eytt 

20 Flutt eða eytt 

21 6´-metoxý-, 

(8.alfa.,9R)-

sinkónan-9-ól, og 

sölt þess 

Quinine 130-95-0 205-003-2 a)  Hárvörur sem á að 

skola burt eftir 

notkun 

a)  0,5% (sem kínínbasi)   

b)  Hárvörur sem ekki 

á að skola burt eftir 

notkun 

b)  0,2% (sem 

kínínbasi) 

  

22 Resorsínól(4) Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a)  Oxandi litunarefni til 5% Til almennrar notkunar Inniheldur resorsínól 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

hárlitunar 
Má ekki nota á 

augabrúnir 
Skolið hárið vel eftir 

notkun 

Notist ekki til að lita 

augnhár eða augabrúnir 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 

við þau. 

Notkun í atvinnuskyni Til nota í atvinnuskyni 

Inniheldur resorsínól 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 

við þau. 

b)  Hársnyrtivökvar og 

hárþvottalegir 
0,5%  Inniheldur resorsínól 

23 a)  Alkalísúlfíð    a)  Háreyðingarvörur a)  2% (sem 

brennisteinn) 
pH-gildi ≤ 12,7 (a) b)  Geymist þar sem 

börn ná ekki til 

 Varist snertingu 

við augu b)  Jarðalkalísúlfíð    b)  Háreyðingarvörur b)  6% (sem 

brennisteinn) 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

24 Vatnsleysanleg 

sinksölt að 

undanskildu sink 4-

hýdroxýbensensúlfó

nati (færsla 25) og 

sinkpýriþíóni 

(færsla 101 og 

færsla 8 í V. 

viðauka) 

Zinc acetate, zinc 

chloride, zinc 

gluconate, zinc 

glutamate 

   1% (sem sink)   

25 Sink 4-

hýdroxýbensensúlfónat 
Zinc phenolsulfonate 127-82-2 204-867-8 Lykteyðir, svitavörn og 

fljótandi krem með 

herpiefnum 

6% (sem hlutfall vatnsfrís 

efnis) 

 Varist snertingu við augu 

26 Ammóníummónóflúorf

osfat 
Ammonium 

monofluorophosphate 
20859-38-5/66115-

19-3 

 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 

ammóníummónóflúorfosf

at 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

27 Dínatríumflúorfosfat Sodium 

monofluorophosphate 
10163-15-2/7631-

97-2 
233-433-0/231-552-2 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 

natríummónóflúorfosfat 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

 börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

28 Díkalíumflúorfosfat Potassium 

monofluorophosphate 

 

 

 

 

 

14104-28-0 237-957-0 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef 

blandað saman við önnur 

flúor-efnasambönd, sem 

leyfð eru samkvæmt 

þessum viðauka, má 

heildarstyrkur F ekki fara 

yfir 0,15% 

 Inniheldur 

kalíummónóflúorfosfat 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

29 Kalsíumflúorfosfat Calcium 

monofluorophosphate 
7789-74-4 232-187-1 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef 

blandað saman við önnur 

flúor-efnasambönd, sem 

leyfð eru samkvæmt 

þessum viðauka, má 

heildarstyrkur F ekki fara 

yfir 0,15% 

 Inniheldur 

kalsíummónóflúorfosfat 

 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

30 Kalsíumflúoríð Calcium fluoride 7789-75-5 232-188-7 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur kalsíumflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

31 Natríumflúoríð Sodium fluoride 7681-49-4 231-667-8 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

 Inniheldur natríumflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 
0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

32 Kalíumflúoríð Potassium fluoride 7789-23-3 232-151-5 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur kalíumflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

33 Ammóníumflúoríð Ammóníumflúoríð 12125-01-8 235-185-9 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef 

blandað saman við önnur 

flúor-efnasambönd, sem 

leyfð eru samkvæmt 

þessum viðauka, má 

heildarstyrkur F ekki fara 

yfir 0,15% 

 Inniheldur 

ammóníumflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

34 Álflúoríð Aluminium fluoride 7784-18-1 232-051-1 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur álflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

35 Tinflúoríð Stannous fluoride 7783-47-3 231-999-3 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur tinflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

36 Hexadekýlammóníumfl

úoríð 
Cetylamine 

hydrofluoride 
3151-59-5 221-588-7 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 

setýlamíðhýdróflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

37 3-(N-hexadekýl-N-2-

hýdroxýetýlammóníó)p

rópýlbis(2-

hýdroxýetýl)ammóníu

mdíflúoríð 

 — — Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 3-(N-

hexadekýl-N-2-

hýdroxýetýlammóníó)pró

pýlbis(2-

hýdroxýetýl)ammóníumd

íflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

38 N,N´,N´-

tris(pólýoxýetýlen)-N-

hexadekýlprópýlendía

míndíhýdróflúoríð 

 — — Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur N,N´,N´-

tris(pólýoxýetýlen)-N-

hexadekýlprópýlendíamí

ndíhýdróflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

 

39 9-oktadekenamín, 

hýdróflúoríð 
Octadecenyl-

ammonium fluoride 

2782-81-2 — Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef 

blandað saman við önnur 

 Inniheldur oktadekenýl-

ammóníumflúoríð 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

 
flúor-efnasambönd, sem 

leyfð eru samkvæmt 

þessum viðauka, má 

heildarstyrkur F ekki fara 

yfir 0,15% 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

40 Dínatríumhexaflúor

sílíkat 
Sodium fluorosilicate 16893-85-9 240-934-8 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef 

blandað saman við önnur 

flúor-efnasambönd, sem 

leyfð eru samkvæmt 

þessum viðauka, má 

heildarstyrkur F ekki fara 

yfir 0,15% 

 Inniheldur 

natríumflúorsílíkat 

 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

41 Díkalíumhexaflúorsílík

at 
Potassium 

fluorosilicate 
16871-90-2 240-896-2 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 

kalíumflúorsílíkat 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

42 Ammóníumhexaflúorsí

líkat 
Ammonium 

fluorosilicate 
16919-19-0 240-968-3 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

 Inniheldur 

ammóníumflúorsílíkat 

Skylda er að merkja 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 
tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

43 Magnesíumhexaflúorsíl

íkat 
Magnesium 

fluorosilicat 
16949-65-8 241-022-2 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 

magnesíumflúorsílíkat 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

44 1,3-

bis(hýdroxýmetýl)i

mídasólidín-2-þíón 

Dimethylol ethylene 

thiourea 
15534-95-9 239-579-1 a)  Hárvörur a)  2% a)  Má ekki nota í 

úðabrúsa (úða) 
Inniheldur 

dímetýlóletýlenþíóúrea 

b)  Vörur fyrir neglur b)  2% b)  pH-gildi < 4 

45 Bensýlalkóhól (7) Benzyl alcohol 100-51-6 202-859-9 Leysir, ilmefni og 

bragðefni 

 Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma 

greinilega fram í 

kynningu vörunnar. 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

46 6-metýlkúmarín 6-Methylcoumarin 92-48-8 202-158-8 Vörur í munn 0,003%   

47 3-pýridínmetanól, 

hýdróflúoríð 
Nicomethanol 

hydrofluoride 
62756-44-9 — Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef 

blandað saman við önnur 

flúor-efnasambönd, sem 

leyfð eru samkvæmt 

þessum viðauka, má 

heildarstyrkur F ekki fara 

yfir 0,15% 

 Inniheldur 

níkómetanólhýdróflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

48 Silfurnítrat Silver nitrate 7761-88-8 231-853-9 Eingöngu til litunar á 

augnhárum og 

augabrúnum 

4%  Inniheldur silfurnítrat 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

við þau. 

49 Selensúlfíð Selenium disulphide 7488-56-4 231-303-8 Flösueyðandi 

hárþvottalegir 
1%  Inniheldur selendísúlfíð 

Varist snertingu við augu 

eða skaddaða húð 

50 Flókar 

álsirkonklóríðhýdro

xíðs 

AlxZr(OH)yClz og 

flókar 

álsirkonklóríðhýdro

xíðglýsíns 

   Svitavörn 20% (sem vatnsfrítt 

álsirkonklóríðhýdroxíð) 

5,4% (sem sirkon) 

1. Hlutfallið milli fjölda 

ál- og sirkonatóma verður 

að vera á bilinu 2 og 10 

2.  Hlutfallið 

milli fjölda (Al + Zr) 

atóma og klóratóma 

verður að vera á bilinu 

0,9 og 2,1 

3.  Má ekki nota í 

úðabrúsa (úða) 

Notist ekki á erta eða 

skaddaða húð. 

51 Kínólín-8-ól og 

bis(8-

hýdroxýkínólíum)s

Oxyquinoline and 

oxyquinoline sulfate 
148-24-3/134-31-6 205-711-1/205-137-1 Stöðgari fyrir 

vetnisperoxíð í vörum 

sem á að skola burt eftir 

0,3% (sem basi)   



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

úlfat notkun 

Stöðgari fyrir 

vetnisperoxíð í 

hárvörum sem ekki á að 

skola burt eftir notkun 

0,03% (sem basi)   

52 Metanól Methanol 67-56-1 200-659-6 Mengandi efni fyrir 

etanól og 

ísóprópýlalkóhól 

5% (sem hlutfall etanóls 

og ísóprópýlalkóhóls) 

  

53 (1-

hýdroxýetýlídendífosfó

nsýra) og sölt hennar 

Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 a)  Hárvörur 1,5% (sem etidrónsýra)   

b)  Sápa 0,2% (sem etidrónsýra)   

54 1-fenoxýprópan-2-ól(8) Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Eingöngu til notkunar í 2% Í öðrum tilgangi en til að  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

vörur sem á að skola burt 

eftir notkun 

Má ekki nota í vörur í 

munn 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma greinilega 

fram í kynningu vörunnar. 

55 Flutt eða eytt 

56 Magnesíumflúoríð Magnesium fluoride 7783-40-6 231-995-1 Vörur í munn 0,15% (sem F). Ef blandað 

saman við önnur flúor-

efnasambönd, sem leyfð 

eru samkvæmt þessum 

viðauka, má heildarstyrkur 

F ekki fara yfir 0,15% 

 Inniheldur 

magnesíumflúoríð 

Skylda er að merkja 

tannkrem, sem inniheldur 

0,1 til 0,15% flúoríðs, á 

eftirfarandi hátt nema það 

sé þegar merkt þannig að 

ekki eigi að nota það fyrir 

börn (t.d. „eingöngu fyrir 

fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: 

Nota skal magn á stærð 

við baun og hafa eftirlit 

með burstun til að sem 

minnstu sé kyngt. Leita 

skal ráða hjá tannlækni 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

eða lækni ef flúoríð er 

jafnframt tekið inn á 

annan hátt.“ 

57 Strontíumklóríðhexahý

drat 
Strontium chloride 10476-85-4 233-971-6 a)  Vörur í munn 3,5% (sem strontíum). Ef 

blandað saman við önnur 

leyfð 

strontíumefnasambönd má 

heildarstyrkur strontíums 

ekki fara yfir 3,5% 

 Inniheldur 

strontíumklóríð 

Tíð notkun hjá börnum er 

ekki ráðleg 

b)  Hárþvottalögur og 

andlitsvörur 
2,1% (sem strontíum). 

Ef blandað saman við 

önnur leyfð 

strontíumefnasambönd 

má heildarstyrkur 

strontíums ekki fara yfir 

2,1% 

  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

58 Strontíumasetathemihý

drat 
Strontium acetate 543-94-2 208-854-8 Vörur í munn 3,5% (sem strontíum). Ef 

blandað saman við önnur 

leyfð 

strontíumefnasambönd má 

heildarstyrkur strontíums 

ekki fara yfir 3,5% 

 Inniheldur 

strontíumasetat 

Tíð notkun hjá börnum er 

ekki ráðleg 

59 Talkúm: Vatnað 

magnesíumsílíkat 
Talc 14807-96-6 238-877-9 a)  Afurðir í duftformi 

ætlaðar til notkunar 

fyrir börn yngri en 

þriggja ára 

b)  Aðrar vörur 

  a)  Haldið dufti frá nefi 

og munni barna 

60 Fitusýrudíalkýlamíð og 

-díalkanólamíð 

    Hámarksinnihald annars 

stigs amína: 0,5% 
— Má ekki nota með 

nítrósamínmyndandi 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

kerfum 

— Hámarksinnihald 

annars stigs amína: 5% 

(gildir um hráefni) 

— Hámarksinnihald 

nítrósamína: 50 μg/kg 

— Geymist í ílátum sem 

innihalda ekki nítrít 

61 Mónóalkýlamín, 

mónóalkanólamín og 

sölt þeirra 

    Hámarksinnihald annars 

stigs amína: 0,5% 
— Má ekki nota með 

nítrósamínmyndandi 

kerfum- 

lágmarkshreinleiki: 

99% 

— Hámarksinnihald 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

annars stigs amína: 

0,5% (gildir um 

hráefni) 

— Hámarksinnihald 

nítrósamína: 50 μg/kg 

— Geymist í ílátum sem 

innihalda ekki nítrít 

62 Tríalkýlamín, 

tríalkanólamín og sölt 

þeirra 

   a)  Vörur sem ekki á að 

skola burt eftir notkun 

b)  Vörur sem á að skola 

burt eftir notkun 

a)  2,5% a)  b) 

— Má ekki nota með 

nítrósamínmyndandi 

kerfum 

— Lágmarkshreinleiki: 

99% 

— Hámarksinnihald 

annars stigs amína: 

0,5% (gildir um 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

hráefni) 

— Hámarksinnihald 

nítrósamína: 50 μg/kg 

— Geymist í ílátum sem 

innihalda ekki nítrít 

63 Strontíumhýdroxíð Strontium hydroxide 18480-07-4 242-367-1 Sýrustillir fyrir 

háreyðingarvörur 
3,5% (sem strontíum) pH-gildi ≤ 12,7 Geymist þar sem börn ná 

ekki til 

Varist snertingu við augu 

64 Strontíumperoxíð Strontium peroxide 1314-18-7 215-224-6 Hárvörur sem á að skola 

burt eftir notkun 
4,5% (sem strontíum) Allar vörur skulu uppfylla 

kröfur um losun 

vetnisperoxíðs 

Notkun í atvinnuskyni 

Varist snertingu við augu 

Skolið augun strax ef 

varan kemst í snertingu 

við þau. 

Til nota í atvinnuskyni 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

Notið viðeigandi 

hlífðarhanska 

65 Bensalkóníumklóríð, -

bróm og -sakkarínat(9) 
Benzalkonium 

bromide 
91080-29-4 293-522-5 Hárvörur (höfuð) sem á að 

skola burt eftir notkun 
3% (sem 

bensalkóníumklóríð) 
Styrkur 

bensalkóníumklóríðs, -

bróms og –sakkarínats, 

með alkýlkeðju sem er allt 

að 14 kolefnisatóm, má 

ekki fara yfir 0,1% (sem 

bensalkóníumklóríð) í 

fullunninni vöru 

Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma greinilega 

fram í kynningu vörunnar. 

Varist snertingu við augu 

Benzalkonium 

chloride 
63449-41-2/68391-

01-5/68424-85-

1/85409-22-9 

264-151-6/269-919-

4/270-325-2/287-089-1 

Benzalkonium 

saccarinate 
68989-01-5 273-545-7 

66 Pólýakrýlamíð    a)  Líkamsvörur sem ekki 

á að skola burt eftir 

notkun 

 a)  Hámarksstyrkur 

akrýlamíðleifa: 

0,1 mg/kg 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

   b)  Aðrar vörur  b)  Hámarksstyrkur 

akrýlamíðleifa: 

0,5 mg/kg 

 

67 2-bensýlídenheptanal Amyl cinnamal 122-40-7 204-541-5   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

68 Bensýlalkóhól Benzyl alcohol 100-51-6 202-859-9   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

69 Sinnamýlalkóhól Cinnamyl alcohol 104-54-1 203-212-3   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

70 3,7-dímetýl-2,6-

oktadíenal 
Citral 5392-40-5 226-394-6   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

71 Fenól, 2-metoxý-4-(2-

própenýl) 
Eugenol 97-53-0 202-589-1   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

72 7-hýdroxýsítrónellal Hydroxycitronellal 107-75-5 203-518-7   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

73 2-metoxý-4-(1-

própenýl)-fenól 
Isoeugenol 97-54-1 202-590-7   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

74 2-pentýl-3-fenýlpróp-

2-en-1-ól 
Amylcinnamyl 

alcohol 
101-85-9 202-982-8   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

75 Bensýlsalisýlat Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

76 3-fenýl-2-própenal Cinnamal 104-55-2 203-213-9   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

77 2H-1-bensópýran-2-ón Coumarin 91-64-5 202-086-7   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

78 3,7-dímetýl-, (2E)-2,6-

oktadíen-1-ól 
Geraniol 106-24-1 203-377-1   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

79 3 og 4-(4-hýdroxý-4-

metýlpentýl)sýklóhex-

3-en-1-karbaldehýð 

Hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene 

carboxaldehyde 

51414-25-6/31906-

04-4 
257-187-9/250-863-4   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

80 4-metoxýbensýlalkóhól Anise alcohol 105-13-5 203-273-6   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

81 2-própensýra, 3-fenýl-, 

fenýlmetýlester 
Benzyl cinnamate 103-41-3 203-109-3   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

82 3,7,11-trímetýl-2,6,10- FarnesólFarnesol 4602-84-0 225-004-1   Efnið skal tilgreint í  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

dódekatríen-1-ól skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

83 2-(4-tert-bútýlbensýl) 

própíónaldehýð 
Butylphenyl 

methylpropional 
80-54-6 201-289-8   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

84 3,7-dímetýl-1,6-

oktadíen-3-ól 
LínalólLinalool 78-70-6 201-134-4   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

85 Bensýlbensóat Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

86 Sítrónellól/(±) -3,7-

dímetýlokt-6-en-1-ól 
Citronellol 106-22-9/26489-01-

0 
203-375-0/247-737-6   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

87 2-bensýlídenoktanal Hexyl cinnamal 101-86-0 202-983-3   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

88 (4R)-1-metýl-4-(1-

metýletenýl)sýklóhexe

n 

Limonene 5989-27-5 227-813-5   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

89 Metýlheptínkarbónat Methyl 2-octynoate 111-12-6 203-836-6   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

90 3-metýl-4-(2,6,6-

trímetýl-2-sýklóhexen-

1-ýl)-3-búten-2-ón 

alpha-Isomethyl 

ionone 
127-51-5 204-846-3   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

91 Útdráttur úr eikarmosa Evernia prunastri 

extract 
90028-68-5 289-861-3   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

92 Útdráttur úr trjámosa   Evernia furfuracea 

extract 
90028-67-4 289-860-8   Efnið skal tilgreint í 

skránni yfir innihaldsefni, 

sem um getur í g-lið 

1. mgr. 19. gr., ef styrkur 

þess fer yfir: 

— 0,001% í vörum sem 

ekki á að skola burt 

eftir notkun 

— 0,01% í vörum sem á 

að skola burt eftir 

notkun 

 

93 2,4-pýrimidíndíamín, 

3-oxíð 
Diaminopyrimidine 

oxide 
74638-76-9 — Hárvörur 1,5%   

94 Díbensóýlperoxíð BensóýlperoxíðBenz

oyl peroxide 
94-36-0 202-327-6 Gervineglur 0,7% (eftir blöndun til 

notkunar) 
Notkun í atvinnuskyni Til nota í atvinnuskyni 

Varist snertingu við húð 

Lesið 

notkunarleiðbeiningar 

vandlega 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

95 Hýdrókínónmetýleter/

mekínól 
p-Hydroxyanisol 150-76-5 205-769-8 Gervineglur 0,02% (eftir blöndun til 

notkunar) 
Notkun í atvinnuskyni Til nota í atvinnuskyni 

Varist snertingu við húð 

Lesið 

notkunarleiðbeiningar 

vandlega 

96 5-tert-bútýl-2,4,6-

trínítró-m-xýlen 
Musk xylene 81-15-2 201-329-4 Allar snyrtivörur að 

undanskildum vörum í 

munn 

a)  1,0% í ilmvatni 

b)  0,4% í kölnarvatni 

c)  0,03% í öðrum vörum 

  

97 4'-tert-bútýl-2', 6'-

dímetýl-3', 5'-

dínítróasetófenón 

Musk keton 81-14-1 201-328-9 Allar snyrtivörur að 

undanskildum vörum í 

munn 

a)  1,4% í ilmvatni 

b)  0,56% í kölnarvatni 

c)  0.042% í öðrum 

vörum 

  

98 Bensósýra, 2-hýdroxý-

(10) 
Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 a)  Hárvörur sem á að 

skola burt eftir notkun 

b)  Aðrar vörur 

a)  3,0% 

b)  2,0% 

Má ekki nota í efnablöndur 

fyrir börn yngri en þriggja 

ára, að undanskildum 

Má ekki nota fyrir börn 

yngri en þriggja ára(11) 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

hárþvottalegi 

Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma greinilega 

fram í kynningu vörunnar. 

99 Ólífræn súlfít og 

bísúlfít(12) 

   a)  Oxandi hárlitunarvörur a)  0,67% (sem óbundið 

SO2) 
Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma greinilega 

fram í kynningu vörunnar. 

 

   b)  Hárvörur til 

afliðunar 
b)  6,7% (sem óbundið 

SO2) 

 

   c)  Brúnkukrem fyrir 

andlit 
c)  0,45% (sem 

óbundið SO2) 

 

   d)  Önnur brúnkukrem d)  0,40% (sem 

óbundið SO2) 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

100 1-(4-klórfenýl)-3-(3,4-

díklórfenýl)úrea(13) 
Triclocarban 101-20-2 202-924-1 Vörur sem á að skola burt 

eftir notkun 
1,5% Hreinleikaskilyrði: 

3,3',4,4'-

tetraklórasóbensen ≤1 

milljónarhluti 

3,3',4,4'-

tetraklórasóoxýbensen ≤1 

milljónarhluti 

Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma greinilega 

fram í kynningu vörunnar. 

 

101 Pýriþíónsink(14) Zinc pyrithione 13463-41-7 236-671-3 Hárvörur sem á ekki að 

skola burt eftir notkun 
0,1% Í öðrum tilgangi en til að 

hindra myndun örvera í 

vörunni. Tilgangurinn 

verður að koma greinilega 

fram í kynningu vörunnar. 

 

102 1,2-dímetoxý-4-(2- Methyl eugenol 93-15-2 202-223-0 Ilmvatn 0,01%   



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

própenýl)-bensen 
Kölnarvatn 0.004%   

Ilmkrem 0.002%   

Aðrar vörur sem ekki á 

að skola burt eftir 

notkun og vörur í munn 

0,0002%   

Vörur sem á að skola 

burt eftir notkun 
0.001%   

215 4-amínó-3-nítrófenól 

og sölt þess 
4-Amino-3-

nitrophenol 

 

610-81-1 210-236-8 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

a)  b)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrög

ðum 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  3,0% 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

216 2,7-naftalíndíól og sölt 

þess 
Naphthalene-2,7-diol 582-17-2 209-478-7 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
1,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

217 m-amínófenól og sölt 

þess 
3-Aminophneol 591-27-5 209-711-2 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

218 2,6-díhýdroxý-3-4-

dímetýlpýridín og sölt 

þess 

2,6-Dihydroxy-3,4-

dimethylpyridine 
84540-47-6 283-141-2 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

219 1-hýdroxý-3-nítró-4-

(3-

hýdroxýprópýlamínó)b

ensen og sölt þess 

4-Hydroxy-

propylamino-3-

nitrophenol 

92952-81-3 406-305-9 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  5,2% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

2,6% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

a)  b)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrög

ðum 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  2,6% 

220 1-[(2′-

metoxýetýl)amínó]-2-

nítró-4-[dí-(2′-

hýdroxýetýl)amínó]ben

sen og sölt þess 

HC Blue No 11 23920-15-2 459-980-7 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við 

notkun 1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

a)  b)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrög

ðum 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  2,0% 

221 1-metýl-3-nítró-4-

(.beta.-

hýdroxýetýl)amínóbens

en og sölt þess 

Hydroxyethyl-2-

nitro-p-toluidine 
100418-33-5 408-090-7 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

a)  b)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrög

ðum 

b)  Litunarefni til b)  1,0% 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 
31.12.2009 

222 1-hýdroxý-2-.beta.-

hýdroxýetýlamínó-4,6-

dínítróbensen og sölt 

þess 

2-Hydroxyethyl-

picramic acid 
99610-72-7 412-520-9 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

a)  b)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrög

ðum 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  2,0% 

223 4-metýlamínófenól 

og sölt þess 
p-

Methylaminophenol 
150-75-4 205-768-2 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við 

notkun 1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

224 1-(3-

hýdroxýprópýlamín

ó)-2-nítró-4-bis(2-

hýdroxýetýlamínó)

HC Violet No 2 104226-19-9 410-910-3 Litarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
2,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

bensen og sölt þess 

225 1-(.beta.-

hýdroxýetýl)amínó-

2-nítró-4-N-etýl-N-

(.beta.-

hýdroxýetýl)amínó

bensen og sölt þess 

HC Blue No 12 104516-93-0 407-020-2 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  1,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við 

notkun 0,75% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

a)  b)  Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  1,5% 

226 4,4´-[1,3-

própandíýlbis(oxý)]

bis-, bensen- 1,3-

díamín og sölt þess 

1,3-Bis-(2,4-

diaminophenoxy)pro

pane 

81892-72-0 279-845-4 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við 

notkun 1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

227 3-amínó-2,4-

díklórfenól og sölt 

þess 

3-Amino-2,4-

dichlorophenol 
61693-43-4 262-909-0 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við 

notkun 1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

228 3-metýl-1-fenýl-5-

pýrasólón og sölt þess 
Phenyl methyl 

pyrazolone 
89-25-8 201-891-0 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
0,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,25% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

229 5-[(2-

hýdroxýetýl)amínó]-o-

kresól og sölt þess 

2-Methyl-5-

hydroxyethylaminoph

enol 

55302-96-0 259-583-7 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

230 3,4-díhýdró-2H-1,4-

bensóaxín-6-ól og sölt 

þess 

Hydroxybenzomorph

oline 
26021-57-8 247-415-5 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

231 1,5-bis(.beta.-

hýdroxýetýl)amínó-2-

HC Yellow No 10 109023-83-8 416-940-3 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
0,2% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

nítró-4-klórbensen og 

sölt þess 

232 3,5-díamínó-2,6-

dímetoxýpýridín og 

sölt þess 

2,6-Dimethoxy-3,5-

pyridinediamine HCl 
85679-78-3/56216-

28-5 
- / 260-062-1 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
0,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,25% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

233 1-(2-amínóetýl)amínó-

4-(2-hýdroxýetýl)oxý-

2-nítróbensen og sölt 

þess 

HC Orange No 2 85765-48-6 416-410-1 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
1,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

234 2-[(4-amínó-2-metýl-5-

nítrófenýl)amínó]etanó

l og sölt þess 

HC Violet No 1 82576-75-8 417-600-7 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  0,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,25% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  0,5%  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

235 2-[3-(metýlamínó)-4-

nítrófenoxý]etanól og 

sölt þess 

3-Methylamino-4-

nitro-

phenoxyethanol 

59820-63-2 261-940-7 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
1,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

236 2-[(2-metoxý-4-

nítrófenýl)amínó]etanó

l og sölt þess 

2-Hydroxy-

ethylamino-5-nitro-

anisole 

66095-81-6 266-138-0 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
1,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

237 2,2´-[4-amínó-3-

nítrófenýl)imínó]biseta

nólhýdróklórið og 

önnur sölt 

HC Red No 13 94158-13-1 303-083-4 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  2,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,25% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  2,5%  

238 Naftalín-1,5-díól og 

sölt þess 
1,5-Naphthalenediol 83-56-7 201-487-4 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
1,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

239 Hýdroxýprópýl bis(N-

hýdroxýetýl-p-

fenýlendíamín) og sölt 

þess 

Hydroxypropyl 

bis(N-hydroxyethyl-

p-phenyldiamine) 

HCl 

128729-30-6 416-320-2 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

Getur valdið 

ofnæmisviðbrögðum 

240 o-amínófenól og sölt 

þess 
o-amínófenólo-

Aminophenol 
95-55-6 202-431-1 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

241 5-amínó-o-kresól og 

sölt þess 
4-Amino-2-

hydroxytoluene 
2835-95-2 220-618-6 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

242 2,4-

díamínófenoxýetanól 

og sölt þess 

2,4-

Diaminophenoxyetha

nol HCl 

66422-95-5 266-357-1 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
4,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

2,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

243 2-metýl-1,3-bensendíól 

og sölt þess 
2-Methylresorcinol 608-25-3 210-155-8 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

244 4-amínó-m-kresól og 

sölt þess 
4-Amino-m-cresol 2835-99-6 220-621-2 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

245 2-[(3-amínó-4- 2-Amino-4- 83763-47-7 280-733-2 Oxandi litunarefni til 3,0% Í samsetningu með  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

metoxýfenýl)amínó]eta

nól og sölt þess 
hydroxyethylaminoan

isole 
hárlitunar vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

246 Hýdroxýetýl-3,4-

metýlendíoxýanilín 2-

(1,3-bensódíoxól-5-

ýlamínó)etanólhýdrókl

óríð og önnur sölt 

Hydroxyethyl-3,4-

methylenedioxyanilin

e HCI 

81329-90-0 303-085-5 Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

247 2,2′-[[4-[(2-

hýdroxýetýl)amínó]-3-

nítrófenýl]imínó]biseta

nól og sölt þess 

HC Blue No 2 33229-34-4 251-410-3 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
2,8% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

248 4-[(2-

hýdroxýetýl)amínó]-o-

nítrófenól og sölt þess 

3-Nitro-p-hydroxye-

thylaminophenol 
65235-31-6 265-648-0 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  6,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

3,0% 

Má ekki nota eftir 

 

b)  Litunarefni til b)  6,0%  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 
31.12.2009 

249 1-(.beta.-

úreidóetýl)amínó-4-

nítróbensen og sölt 

þess 

4-Nitrophenyl 

aminoethylurea 
27080-42-8 410-700-1 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  0,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,25% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  0,5%  

250 1-amínó-2-nítró-4-

(2´,3´-

díhýdroxýprópýl)amín

ó-5-klórbensen og 1,4-

bis-(2´,3´-

díhýdroxýprópýl)amín

ó-2-nítró-5-klórbensen 

og sölt þess 

HC Red No 10 og 

HC Red No 11 
95576-89-9 og 

95576-92-4 
— a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  1,0%  

251 2-klór-6-(etýlamínó)-4-

nítrófenól og sölt þess 
2-Chloro-6-

ethylamino-4-

131657-78-8 411-440-1 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  3,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

nitrophenol 
b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  3,0% 
hámarksstyrkur við notkun 

1,5% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

252 2-amínó-6-klór-4-

nítrófenól og sölt þess 
2-Amino-6-chloro-4-

nitrophenol 
6358-09-4 228-762-1 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  2,0% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

1,0% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  2,0%  

253 [4-[[anilínó-1-

naftýl][4-

(dímetýlamínó)fenýl]m

etýlen]sýklóhexa-2,5-

díen-1-

ýlíden]dímetýlammóní

umklórið (CI 44045) 

og önnur sölt 

Basic Blue 26 (CI 

44045) 
2580-56-5 219-943-6 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  0,5% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,25% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  0,5%  



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

254 Dínatríum 5-amínó-4-

hýdroxý-3-

(fenýlasó)naftalín-2,7-

dísúlfónat (CI 17200) 

og önnur sölt 

Acid Red 33 (CI 

17200) 
3567-66-6 222-656-9 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
2,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

255 Dínatríum 3-[(2,4-

dímetýl-5-

súlfónatófenýl)asó]-4-

hýdroxýnaftalín-1-

súlfónat (CI 14700) og 

önnur sölt 

Ponceau SX (CI 

14700) 
4548-53-2 224-909-9 Litunarefni til hárlitunar 

sem eru ekki oxandi 
2,0% Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

256 (4-(4-

amínófenýl)(4-

imínósýklóhexa-

2,5-

díenýlíden)metýl)-

2-

metýlanilínhýdrókl

órið (CI 42510) og 

önnur sölt 

Basic Violet 14 (CI 

42510) 
632-99-5 211-189-6 a)  Oxandi litunarefni til 

hárlitunar 
a)  0,3% Í samsetningu með 

vetnisperoxíði er 

hámarksstyrkur við notkun 

0,15% 

Má ekki nota eftir 

31.12.2009 

 

b)  Litunarefni til 

hárlitunar sem eru 

ekki oxandi 

b)  0,3%  

(1) Efni þessi má nota ein sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllum milli styrks hvers efnis í snyrtivörunni og leyfilegs hámarksstyrks þess fari ekki yfir 1. 



Tilvísunarnú

mer 

Auðkenning efna Takmarkanir 
Orðalag notkunarskilyrða og 

varnarorða 

Efnaheiti/INN 
Heiti í skrá yfir 

almenn heiti 

innihaldsefna 
CAS-númer EB-númer Vörutegund, líkamshlutar 

Hámarksstyrkur í 

efnablöndu sem er tilbúin 

til notkunar 
Annað  

a b c d e f g h i 

(2) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 5 í V. viðauka 

(3) Eingöngu ef styrkurinn fer yfir 0,05%. 

(4) Efni þessi má nota ein sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllum milli styrks hvers efnis í snyrtivörunni og leyfilegs hámarksstyrks þess fari ekki yfir 2. 

(5) Magn natríum-, kalíum- eða litíumhýdroxíðs er gefið upp sem þyngd natríumhýdroxíðs. Ef um blöndur er að ræða skal samanlagður styrkur ekki fara yfir mörkin í g-dálki. 

(6) Styrkur natríum-, kalíum- eða litíumhýdroxíðs er gefinn upp sem þyngd natríumhýdroxíðs. Ef um blöndur er að ræða skal samanlagður styrkur ekki fara yfir mörkin í g-dálki. 

(7) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 34 í V. viðauka 

(8) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 43 í V. viðauka. 

(9) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 54 í V. viðauka 

(10) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 3 í V. viðauka. 

(11) Einungis fyrir vörur sem gætu verið notaðar fyrir börn yngri en þriggja ára og sem eru í langvarandi snertingu við hörund. 

(12) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 9 í V. viðauka. 

(13) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 23 í V. viðauka. 

(14) Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 8 í V. viðauka. 

 


