
— XAN-heiti, sem er heiti samþykkt af tilteknu landi (X), t.d. USAN, sem samsvarar heitinu sem er samþykkt í Bandaríkjum Ameríku. 

— Heiti í skránni yfir almenn heiti innihaldsefna sem um getur í 33. gr. þessarar reglugerðar. 

3)  Efni sem eru á skrá í III.–VI. viðauka ná ekki yfir nanóefni nema þess sé getið sérstaklega. 

______________ 

 

 

 

II. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR EFNI SEM ERU BÖNNUÐ Í SNYRTIVÖRUM 

Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1 N-(5-klórbensoxasól-2-ýl)asetamíð 35783-57-4  

2 (2-asetoxýetýl)trímetýlammóníumhýdroxíð (asetýlkólín) og sölt 

þess 
51-84-3 200-128-9 

3 Deanólaseglúmat (INN) 3342-61-8 222-085-5 

4 Spírónólaktón (INN) 52-01-7 200-133-6 

5 [4-(4-hýdroxý-3-joðfenoxý)-3,5-díjoðfenýl] ediksýra (tíratríkól 

(INN)) og sölt hennar 
51-24-1 200-086-1 

6 Metótrexat (INN) 59-05-2 200-413-8 

7 Amínókaprósýra (INN) og sölt hennar 60-32-2 200-469-3 

8 Sinkófen (INN), sölt þess, afleiður og sölt þessara afleiða 132-60-5 205-067-1 

9 Þýróprópsýra (INN) og sölt hennar 51-26-3  

10 Tríklórediksýra 76-03-9 200-927-2 

11 Aconitum napellus L. (lauf, rætur og galeniskar (e. galenical) 

efnablöndur) 
84603-50-9 283-252-6 

12 Akónitín (aðalbeiskjuefnið í Aconitum napellus L.) og sölt þess 302-27-2 206-121-7 

13 Adonis vernalis L. og efnablöndur þess 84649-73-0 283-458-6 

14 Adrenalín (INN) 51-43-4 200-098-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

15 Rauwolfia serpentina L. beiskjuefni og sölt þeirra 90106-13-1 290-234-1 

16 Alkýnalkóhól, esterar þeirra, eterar og sölt   

17 Ísóprenalín (INN) 7683-59-2 231-687-7 

18 Allýlísóþíósýanat 57-06-7 200-309-2 

19 Allóklamíð (INN) og sölt þess 5486-77-1  

20 Nalorfín (INN), sölt þess og eterar 62-67-9 200-546-1 

21 Amín sem verka á miðtaugakerfið (e. sympathicomimetic amines): 

öll efni sem eru á fyrstu skránni yfir lyf sem fást einungis gegn 

lyfseðli og getið er um í ályktun Evrópuráðsins AP ( 69) 2. 

300-62-9 206-096-2 

22 Anilín og sölt þess og halógen- og súlfónafleiður 62-53-3 200-539-3 

23 Betoxýkaín (INN) og sölt þess 3818-62-0  

24 Soxasólamín (INN) 61-80-3 200-519-4 

25 Prókaínamíð (INN), sölt þess og afleiður 51-06-9 200-078-8 

26 Bensidín 92-87-5 202-199-1 

27 Túamínóheptan (INN), hverfur þess og sölt 123-82-0 204-655-5 

28 Oktodrín (INN) og sölt þess 543-82-8 208-851-1 

29 2-amínó-1,2-bis (4-metoxýfenýl) etanól og sölt þess 530-34-7  

30 2-dímetýlpentýlamín og sölt þess 105-41-9 203-296-1 

31 4-amínósalisýlsýra og sölt hennar 65-49-6 200-613-5 

32 Tólúidín, hverfur þeirra, sölt og halógen- og súlfóafleiður 26915-12-8 248-105-2 

33 Xýlídín, hverfur þeirra, sölt, halógen- og súlfóafleiður 1300-73-8 215-091-4 

34 Imperatórín (9-(3-metýlbút-2-enýloxý)fúró[3,2-g]krómen-7-ón) 482-44-0 207-581-1 

35 Ammi majus L. og galeniskar efnablöndur þess 90320-46-0 291-072-4 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

36 2,3-díklór-2-metýlbútan 507-45-9  

37 Efni með karlhormónsvirkni   

38 Antrasenolía 120-12-7 204-371-1 

39 Sýklalyf   

40 Antímon og efnasambönd þess 7440-36-0 231-146-5 

41 Adonis cannabinum L. og efnablöndur þess 84603-51-0 283-253-1 

42 Apómorfín ((R) 5,6,6a 7-tetrahýdró-6-metýl-4H-díbensó 

[de,g]kínólín-10,11-díól) og sölt þess 
58-00-4 200-360-0 

43 Arsen og efnasambönd þess 7440-38-2 231-148-6 

44 Atropa belladonna L. og efnablöndur þess 8007-93-0 232-365-9 

45 Atrópín, sölt þess og afleiður 51-55-8 200-104-8 

46 Baríumsölt, þó ekki baríumsúlfíð með þeim skilyrðum sem mælt 

er fyrir um í III. viðauka og baríumsúlfat, lög, sölt og fastlitarefni, 

sem eru tilreidd úr litunarefnum, ef þau eru skráð í IV. viðauka. 

  

47 Bensen 71-43-2 200-753-7 

48 Bensimídasól-2(3H)-ón 615-16-7 210-412-4 

49 Bensasepín og bensódíasepín 12794-10-4  

50 1-dímetýlamínómetýl-1-metýlprópýlbensóat (amýlókaín) og sölt 

þess 
644-26-8 211-411-1 

51 2,2,6-trímetýl-4-píperidýlbensóat (eukaín) og sölt þess 500-34-5  

52 Ísókarboxasíð (INN) 59-63-2 200-438-4 

53 Bendróflúmeþíasíð (INN) og afleiður þess 73-48-3 200-800-1 

54 Beryllíum og efnasambönd þess 7440-41-7 231-150-7 

55 Bróm, frumefni 7726-95-6 231-778-1 

56 Bretýlíumtosílat (INN) 61-75-6 200-516-8 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

57 Karbrómal (INN) 77-65-6 201-046-6 

58 Brómisóval (INN) 496-67-3 207-825-7 

59 Brómfeníramín (INN) og sölt þess 86-22-6 201-657-8 

60 Bensílóníumbrómíð (INN) 1050-48-2 213-885-5 

61 Tetrýlammóníumbrómíð (INN) 71-91-0 200-769-4 

62 Brúsín 357-57-3 206-614-7 

63 Tetrakaín (INN) og sölt þess 94-24-6 202-316-6 

64 Mófebútasón (INN) 2210-63-1 218-641-1 

65 Tólbútamíð (INN) 64-77-7 200-594-3 

66 Karbútamíð (INN) 339-43-5 206-424-4 

67 Fenýlbútasón (INN) 50-33-9 200-029-0 

68 Kadmíum og efnasambönd þess 7440-43-9 231-152-8 

69 Kanþaríð, Cantharis vesicatoria 92457-17-5 296-298-7 

70 Kanþarídín 56-25-7 200-263-3 

71 Fenpróbamat (INN) 673-31-4 211-606-1 

72 Nítróafleiður karbasóls   

73 Koldísúlfíð 75-15-0 200-843-6 

74 Súrvatnskljúfur 9001-05-2 232-577-1 

75 Sefalín og sölt þess 483-17-0 207-591-6 

76 Chenopodium ambrosioides L. (ilmkjarnaolía) 8006-99-3  

77 2,2,2-tríklóretan-1,1-díól 302-17-0 206-117-5 

78 Klór 7782-50-5 231-959-5 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

79 Klórprópamíð (INN) 94-20-2 202-314-5 

80 Flutt eða eytt   

81 4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínsítrathýdróklóríð 

(krýsóidínsítrathýdróklóríð) 
5909-04-6  

82 Klórsoxasón (INN) 95-25-0 202-403-9 

83 2-klór-6-metýlpýrimidín-4-ýldímetýlamín (krímidín-ISO) 535-89-7 208-622-6 

84 Klórpróþixen (INN) og sölt þess 113-59-7 204-032-8 

85 Klófenamíð (INN) 671-95-4 211-588-5 

86 N,N´-bis (2-klóretýl) metýlamín N-oxíð og sölt þess 126-85-2  

87 Klórmetín (INN) og sölt þess 51-75-2 200-120-5 

88 Sýklófosfamíð (INN) og sölt þess 50-18-0 200-015-4 

89 Mannómústín (INN) og sölt þess 576-68-1 209-404-3 

90 Bútanilíkaín (INN) og sölt þess 3785-21-5  

91 Klórmesanón (INN) 80-77-3 201-307-4 

92 Tríparanól 78-41-1 201-115-0 

93 2-[2(4-klórfenýl)-2-fenýlasetýl] indan-1,3-díón (klórfasínón-ISO) 3691-35-8 223-003-0 

94 Klórfenoxamín (INN) 77-38-3  

95 Fenaglýkódól (INN) 79-93-6 201-235-3 

96 Klóretan 75-00-3 200-830-5 

97 Króm; krómsýra og sölt hennar 7440-47-3 231-157-5 

98 Claviceps purpurea Tul., beiskjuefni og galeniskar efnablöndur þess 84775-56-4 283-885-8 

99 Conium maculatum L. (aldin, duft, galeniskar efnablöndur) 85116-75-2 285-527-6 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

100 Glýsýklamíð 664-95-9 211-557-6 

101 Kóbaltbensensúlfónat 23384-69-2  

102 Kolsisín, sölt þess og afleiður 64-86-8 200-598-5 

103 Kolsikósíð og afleiður þess 477-29-2 207-513-0 

104 Colchicum autumnale L. og galeniskar efnablöndur þess 84696-03-7 283-623-2 

105 Konvallatoxín 508-75-8 208-086-3 

106 Anamirta cocculus L. (aldin)   

107 Croton tiglium L. (olía) 8001-28-3  

108 1-bútýl-3-(N-krótónóýlsúlfanilýl)úrea 52964-42-8  

109 Kúrare og kúrarín 8063-06-7/ 

22260-42-0 
232-511-1/ 

244-880-6 

110 Tilbúin kúrarísön   

111 Blásýra og sölt hennar 74-90-8 200-821-6 

112 Feklemín (INN); 2-(α-sýklóhexýlbensýl)-N, N, N’, N’-tetraetýl-1,3-

própandíamín 
3590-16-7  

113 Sýklómenól (INN) og sölt þess 5591-47-9 227-002-6 

114 Natríumhexasýklónat (INN) 7009-49-6  

115 Hexaprópýmat (INN) 358-52-1 206-618-9 

116 Flutt eða eytt   

117 O,O´-díasetýl-N-allýl-N-normorfín 2748-74-5  

118 Pípasetat (INN) og sölt þess 2167-85-3 218-508-8 

119 5-(α,β-díbrómfenetýl)-5-metýlhýdantóín 511-75-1 208-133-8 

120 N,N´-pentametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt, t.d. 

pentametóníumbrómíð (INN) 
541-20-8 208-771-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

121 N, N’-[metýlimínó) díetýlen] bis (etýldímetýlammóníum) sölt, t.d. 

asametóníumbrómíð (INN) 
306-53-6 206-186-1 

122 Sýklarbamat (INN) 5779-54-4 227-302-7 

123 Klófenótan (INN); DDT (ISO) 50-29-3 200-024-3 

124 N, N´-hexametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt, t.d. 

hexametóníumbrómíð (INN) 
55-97-0 200-249-7 

125 Díklóretön (etýlenklóríð), t.d. 1,2-díklóretan 107-06-2 203-458-1 

126 Díklóretýlön (asetýlenklóríð), t.d. vínylídenklórið (1,1-díklóretýlen) 75-35-4 200-864-0 

127 Lýsergíð (INN) (LSD) og sölt þess 50-37-3 200-033-2 

128 2-díetýlamínóetýl-3-hýdroxý-4-fenýlbensóat og sölt þess 3572-52-9 222-686-2 

129 Kinsókaín (INN) og sölt þess 85-79-0 201-632-1 

130 3-díetýlamínóprópýlsinnamat 538-66-9  

131 O,O´-díetýl O-4-nítrófenýlfosfórþíóat (paraþíón-ISO) 56-38-2 200-271-7 

132 [Oxalýlbis(imínóetýlen)] bis [(o-klórbensýl)díetýlammóníum]sölt, t.d. 

ambenómíumklóríð (INN) 
115-79-7 204-107-5 

133 Metýprýlón (INN) og sölt þess 125-64-4 204-745-4 

134 Digitalín og öll heterósíð Digitalis purpurea L. 752-61-4 212-036-6 

135 7-[2-hýdroxý-3-(2-hýdroxýetýl-N - metýlamínó)própýl] þeófyllín 

(xanþínól) 
2530-97-4  

136 Díósetedrín (INN) og sölt þess 497-75-6 207-849-8 

137 Piprókúraríumjoðíð (INN) 3562-55-8 222-627-0 

138 Própýfenasón (INN) 479-92-5 207-539-2 

139 Tetrabenasín (INN) og sölt þess 58-46-8 200-383-6 

140 Kaptódíam (INN) 486-17-9 207-629-1 

141 Mefeklórasín (INN) og sölt þess 1243-33-0  



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

142 Dímetýlamín 124-40-3 204-697-4 

143 1,1-bis(dímetýlamínómetýl) própýlbensóat (amýdríkaín, alýpín) og 

sölt þess 
963-07-5 213-512-6 

144 Metapýrilen (INN) og sölt þess 91-80-5 202-099-8 

145 Metamfepramón (INN) og sölt þess 15351-09-4 239-384-1 

146 Amítriptylín (INN) og sölt þess 50-48-6 200-041-6 

147 Metformín (INN) og sölt þess 657-24-9 211-517-8 

148 Ísósorbíðdínítrat (INN) 87-33-2 201-740-9 

149 Malónónítríl 109-77-3 203-703-2 

150 Súkkínnítríl 110-61-2 203-783-9 

151 Dínítrófenólhverfur 51-28-5/329-71-

5/573-56-

8/25550-58-7 

200-087-

7/206-348-

1/209-357-

9/247-096-2 

152 Inprókvon (INN) 436-40-8  

153 Dímevamíð (INN) og sölt þess 60-46-8 200-479-8 

154 Dífenýlpýralín (INN) og sölt þess 147-20-6 205-686-7 

155 Súlfínpýrasón (INN) 57-96-5 200-357-4 

156 N-(3-karbamóýl-3, 3-dífenýlprópýl)-N,N-

díísóprópýlmetýlammóníumsölt t.d. ísóprópamíðjoðíð (INN) 
71-81-8 200-766-8 

157 Benaktysín (INN) 302-40-9 206-123-8 

158 Bensatrópín (INN) og sölt þess 86-13-5  

159 Sýklisín (INN) og sölt þess 82-92-8 201-445-5 

160 5,5-dífenýl-4 imídasólidón (doxenitóín (INN)) 3254-93-1 221-851-6 

161 Próbenesíð (INN) 57-66-9 200-344-3 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

162 Dísúlfiram (INN), þíram (INN) 97-77-8/137-26-

8 
202-607-

8/205-286-2 

163 Emetín, sölt þess og afleiður 483-18-1 207-592-1 

164 Efedrín og sölt þess 299-42-3 206-080-5 

165 Oxanamíð (INN) og afleiður þess 126-93-2  

166 Eserín eða fýsóstigmín og sölt þess 57-47-6 200-332-8 

167 Esterar 4-amínóbensósýru, með óbundinn amínóhóp, þó ekki efnið 

sem gefið er upp í VI. viðauka 

  

168 Kólínsölt og esterar þeirra, t.d. kólínklórið (INN) 67-48-1 200-655-4 

169 Karamífen (INN) og sölt þess 77-22-5 201-013-6 

170 Díetýl 4-nítrófenýlfosfat (paraoxón-ISO)  311-45-5 206-221-0 

171 Metetóheptasín (INN) og sölt þess 509-84-2  

172 Oxfeneridín (INN) og sölt þess 546-32-7  

173 Etóheptasín (INN) og sölt þess 77-15-6 201-007-3 

174 Metheptasín (INN) og sölt þess 469-78-3  

175 Metýlfenídat (INN) og sölt þess 113-45-1 204-028-6 

176 Doxýlamín (INN) og sölt þess 469-21-6 207-414-2 

177 Tolboxan (INN) 2430-46-8  

178 4-bensýloxýfenól og 4-etoxýfenól 103-16-2/622-

62-8 
203-083-

3/210-748-1 

179 Paretoxýkaín (INN) og sölt þess 94-23-5 205-246-4 

180 Fenósólón (INN) 15302-16-6 239-339-6 

181 Glútetímíð (INN) og sölt þess 77-21-4 201-012-0 

182 Etýlenoxíð 75-21-8 200-849-9 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

183 Bemegríð (INN) og sölt þess 64-65-3 200-588-0 

184 Valnoktamíð (INN) 4171-13-5 224-033-7 

185 Halóperídól (INN) 52-86-8 200-155-6 

186 Parametasón (INN) 53-33-8 200-169-2 

187 Flúanísón (INN) 1480-19-9 216-038-8 

188 Tríflúperídól (INN) 749-13-3  

189 Flúoresón (INN) 2924-67-6 220-889-0 

190 Flúorúrasíl (INN) 51-21-8 200-085-6 

191 Flússýra, venjuleg sölt hennar, flókar og hýdróflúoríð, að 

undanskildum efnum sem talin eru upp í III. viðauka 
7664-39-3 231-634-8 

192 Fúrfúrýltrímetýlammóníumsölt, t.d. fúrtretóníumjoðíð (INN) 541-64-0 208-789-5 

193 Galantamín (INN) 357-70-0  

194 Prógestógen   

195 1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan (BCH-ISO) 58-89-9 200-401-2 

196 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxý-1,4,4a,5,6,7,8,8a-

oktahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen (endrín-ISO) 
72-20-8 200-775-7 

197 Hexaklóretan 67-72-1 200-666-4 

198 (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-

1,4:5,8-dímetanónaftalen (ísódrín-ISO) 
465-73-6 207-366-2 

199 Hýdrastín, hýdrastínín og sölt þeirra 118-08-1/6592-

85-4 
204-233-

0/229-533-9 

200 Hýdrasíð og sölt þeirra, t.d. ísóníasíð (INN) 54-85-3 200-214-6 

201 Hýdrasín, afleiður þess og sölt þeirra 302-01-2 206-114-9 

202 Oktamoxín (INN) og sölt þess 4684-87-1  

203 Varfarín (INN) og sölt þess 81-81-2 201-377-6 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

204 Etýlbis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt sýrunnar 548-00-5 208-940-5 

205 Metókarbamól (INN) 532-03-6 208-524-3 

206 Própatýlnítrat (INN) 2921-92-8 220-866-5 

207 4,4’-díhýdroxý-3,3’-(3-metýlþíóprópýlíden) díkúmarín   

208 Fenadíasól (INN) 1008-65-7  

209 Nítróxólín (INN) og sölt þess 4008-48-4 223-662-4 

210 Hýoskýamín, sölt þess og afleiður 101-31-5 202-933-0 

211 Hyoscyamus niger L. (lauf, fræ, duft og galeniskar efnablöndur) 84603-65-6 283-265-7 

212 Pemólín (INN) og sölt þess 2152-34-3 218-438-8 

213 Joð 7553-56-2 231-442-4 

214 Dekametýlenbis(trímetýlammóníum) sölt, t.d. dekametóníumbrómíð 

(INN) 
541-22-0 208-772-2 

215 Ípekakúanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. og skyldar tegundir) 

(rætur, duft og galeniskar efnablöndur) 
8012-96-2 232-385-8 

216 (2-ísóprópýlpent4-enóýl)úrea (aprónalíð) 528-92-7 208-443-3 

217 α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahýdró-3,5a,9-

trímetýlnaftó [1,2-b] fúran-2,8-díón] 
481-06-1 207-560-7 

218 Lobelia inflata L. og galeniskar efnablöndur hennar 84696-23-1 283-642-6 

219 Lóbelín (INN) og sölt þess 90-69-7 202-012-3 

220 Barbitúröt   

221 Kvikasilfur og efnasambönd þess, þó ekki efnin sem talin eru upp í V. 

viðauka 
7439-97-6 231-106-7 

222 3,4,5-trímetoxýfenetýlamín (meskalín) og sölt þess 54-04-6 200-190-7 

223 Metaldehýð 9002-91-9  

224 2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýlasetamíð og sölt þess 305-13-5  



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

225 Kúmetaról (INN) 4366-18-1 224-455-1 

226 Dextrómetorfan (INN) og sölt þess 125-71-3 204-752-2 

227 2-metýlheptýlamín og sölt þess 540-43-2  

228 Ísómetheptín (INN) og sölt þess 503-01-5 207-959-6 

229 Mekamýlamín (INN) 60-40-2 200-476-1 

230 Gúaifenesín 93-14-1 202-222-5 

231 Díkúmaról (INN) 66-76-2 200-632-9 

232 Fenmetrasín (INN), afleiður þess og sölt 134-49-6 205-143-4 

233 Þíamasól (INN) 60-56-0 200-482-4 

234 3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metýl-4-fenýl-2H,5H-pýranó [3,2-c]-[1] 

bensópýran-5-ón (sýklókúmaról) 
518-20-7 208-248-3 

235 Karísópródól (INN) 78-44-4 201-118-7 

236 Mepróbamat (INN) 57-53-4 200-337-5 

237 Tefasólín (INN) og sölt þess 1082-56-0  

238 Arekólín 63-75-2 200-565-5 

239 Poldínmetílsúlfat (INN) 545-80-2 208-894-6 

240 Hýdroxýsín (INN) 68-88-2 200-693-1 

241 2-naftól 135-19-3 205-182-7 

242 1- og 2-naftýlamín og sölt þeirra 134-32-7/91-59-

8 
205-138-

7/202-080-4 

243 3 (1-naftýl)-24-hýdroxýkúmarín 39923-41-6  

244 Nafasólín (INN) og sölt þess 835-31-4 212-641-5 

245 Neóstigmín og sölt þess, t.d. neóstigmínbrómíð (INN) 114-80-7 204-054-8 

246 Nikótín og sölt þess 54-11-5 200-193-3 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

247 Amýlnítröt 110-46-3 203-770-8 

248 Ólífræn nítrít, þó ekki natríumnítrít 14797-65-0  

249 Nítróbensen 98-95-3 202-716-0 

250 Nítrókresól og alkalímálmsölt þeirra 12167-20-3  

251 Nítrófúrantóín (INN) 67-20-9 200-646-5 

252 Fúrasólidón (INN) 67-45-8 200-653-3 

253 Nítróglýserín, própan-1,2,3-tríýltrínítrat 55-63-0 200-240-8 

254 Asenókúmaról (INN) 152-72-7 205-807-3 

255 Alkalípentasýanónítrósýlferrat (2-), t.d. 14402-89-

2/13755-38-9 
238-373-9 / - 

256 Nítróstilben, raðkvæmi þeirra og afleiður   

257 Noradrenalín og sölt þess 51-41-2 200-096-6 

258 Noskapín (INN) og sölt þess 128-62-1 204-899-2 

259 Gúanetidín (INN) og sölt þess 55-65-2 200-241-3 

260 Estrógen   

261 Óleandrín 465-16-7 207-361-5 

262 Klórtalidón (INN) 77-36-1 201-022-5 

263 Pelletíerín og sölt þess 2858-66-

4/4396-01-4 
220-673-6/224-

523-0 

264 Pentaklóretan 76-01-7 200-925-1 

265 Pentaeritrítýltetranítrat (INN) 78-11-5 201-084-3 

266 Petríklóral (INN) 78-12-6  

267 Oktamýlamín (INN) og sölt þess 502-59-0 207-947-0 

268 Píkrínsýra 88-89-1 201-865-9 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

269 Fenasemíð 63-98-9 200-570-2 

270 Dífenkloxasín (INN) 5617-26-5  

271 2-fenýlíndan-1,3-díón (feníndíón (INN)) 83-12-5 201-454-4 

272 Etýlfenasemíð (fenetúríð (INN)) 90-49-3 201-998-2 

273 Fenprókúmon (INN) 435-97-2 207-108-9 

274 Fenýramídól (INN) 553-69-5 209-044-7 

275 Tríamteren (INN) og sölt þess 396-01-0 206-904-3 

276 Tetraetýlpýrófosfat, (TEPP-ISO) 107-49-3 203-495-3 

277 Trítólýlfosfat 1330-78-5 215-548-8 

278 Psilosybín (INN) 520-52-5 208-294-4 

279 Fosfór og málmfosfíð 7723-14-0 231-768-7 

280 Þalídómíð (INN) og sölt þess 50-35-1 200-031-1 

281 Physostigma venenosum Balf. 89958-15-6 289-638-0 

282 Pikrótoxín 124-87-8 204-716-6 

283 Pílókarpín og sölt þess 92-13-7 202-128-4 

284 α-píperídín-2-ýlbensýlasetat, vinstrisnúandi þreósaform 

(levófasetóperan (INN)) og sölt þess 
24558-01-8  

285 Pipradról (INN) og sölt þess 467-60-7 207-394-5 

286 Asasýklonól (INN) og sölt þess 115-46-8 204-092-5 

287 Bíetamíverín (INN) 479-81-2 207-538-7 

288 Bútópíprín (INN) og sölt þess 55837-15-5 259-848-7 

289 Blý og efnasambönd þess 7439-92-1 231-100-4 

290 Kóniín 458-88-8 207-282-6 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

291 Prunus laurocerasus L. („lárheggsvatn“) (e. cherry laurel) 89997-54-6 289-689-9 

292 Metýrapón (INN) 54-36-4 200-206-2 

293 Geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 96/29/KBE(1) 

um grundvallaröryggisstaðla um verndun heilbrigðis starfsmanna 

og almennings gegn hættu af völdum jónandi geislunar. 

  

294 Juniperus sabina L. (lauf, ilmkjarnaolía og galeniskar 

efnablöndur) 
90046-04-1 289-971-1 

295 Hýoskín, sölt þess og afleiður 51-34-3 200-090-3 

296 Gullsölt   

297 Selen og efnasambönd þess, þó ekki selendísúlfíð með skilyrðunum 

sem sett eru fram undir tilvísunarnúmeri nr. 49 í III.viðauka 
7782-49-2 231-957-4 

298 Solanum nigrum L. og galeniskar efnablöndur þess 84929-77-1 284-555-6 

299 Spartein (INN) og sölt þess 90-39-1 201-988-8 

300 Sykursterar (barksterar)   

301 Datura stramonium L. og galeniskar efnablöndur þess 84696-08-2 283-627-4 

302 Strofantín, aglúkon þeirra og afleiður þeirra beggja 11005-63-3 234-239-9 

303 Strophantus tegundir og galeniskar efnablöndur þeirra   

304 Striknín og sölt þess 57-24-9 200-319-7 

305 Strychnos-tegundir og galeniskar efnablöndur þeirra   

306 Fíkniefni og deyfandi efni, náttúruleg og tilbúin: Öll efni sem eru 

skráð í töflu I og II í alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni sem var 

undirritaður í New York 30. mars 1961 

  

307 Súlfónamíð (súlfanílamíð og afleiður fengnar með skiptihvarfi eins 

eða fleiri H-atóma -NH2-hópsins) og sölt þeirra 

  

308 Súltíam (INN) 61-56-3 200-511-0 

309 Neódým og sölt þess 7440-00-8 231-109-3 

310 Þíótepa (INN) 52-24-4 200-135-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

311 Pilocarpus jaborandi Holmes og galeniskar efnablöndur þess 84696-42-4 283-649-4 

312 Tellúr og efnasambönd þess 13494-80-9 236-813-4 

313 Xýlómetasólín (INN) og sölt þess 526-36-3 208-390-6 

314 Tetraklóretýlen 127-18-4 204-825-9 

315 Koltetraklóríð 56-23-5 200-262-8 

316 Hexaetýltetrafosfat 757-58-4 212-057-0 

317 Þallíum og efnasambönd þess 7440-28-0 231-138-1 

318 Thevetia neriifolia Juss., glýkósíðútdráttur 90147-54-9 290-446-4 

319 Eþíónamíð (INN) 536-33-4 208-628-9 

320 Fenóþíasín (INN) og efnasambönd þess 92-84-2 202-196-5 

321 Þíóúrea og afleiður þess, þó ekki efnið sem er skráð í III. viðauka 62-56-6 200-543-5 

322 Mefesín (INN) og esterar þess 59-47-2 200-427-4 

323 Bóluefni, eiturefni eða sermi sem skilgreind eru sem ónæmislyf skv. 

4. mgr. 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB 

  

324 Tranýlsýprómín (INN) og sölt þess 155-09-9 205-841-9 

325 Tríklórnítrómetan (klórpikrín) 76-06-2 200-930-9 

326 2,2,2-tríbrómetanól (tríbrómetýlalkóhól) 75-80-9 200-903-1 

327 Tríklórmetín (INN) og sölt þess 817-09-4 212-442-3 

328 Tretamín (INN) 51-18-3 200-083-5 

329 Gallamíntríeþíódíð (INN) 65-29-2 200-605-1 

330 Urginea scilla Steinh. og galeniskar efnablöndur þess 84650-62-4 283-520-2 

331 Veratrín, sölt þess og galeniskar efnablöndur 3.2.8051 613-062-00-4 

332 Schoenocaulon officinale Lind (fræ og galeniskar efnablöndur) 84604-18-2 283-296-6 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

333 Veratrum spp. og efnablöndur þeirra 90131-91-2 290-407-1 

334 Vínylklóríðeinliða 75-01-4 200-831-0 

335 Ergókalsíferól (INN) og kólekalsíferól (D2 og D3-vítamín) 50-14-6/67-97-0 200-014-

9/200-673-2 

336 Sölt O-alkýldíþíókarbónsýru (xanþöt)   

337 Yohimbín og sölt þess 146-48-5 205-672-0 

338 Dímetýlsúlfoxíð (INN) 67-68-5 200-664-3 

339 Dífenhýdramín (INN) og sölt þess 58-73-1 200-396-7 

340 4-tert-bútýlfenól 98-54-4 202-679-0 

341 4-tert-bútýlpýrókatekól 98-29-3 202-653-9 

342 Díhýdrótakhýsteról (INN) 67-96-9 200-672-7 

343 Díoxan 123-91-1 204-661-8 

344 Morfólín og sölt þess 110-91-8 203-815-1 

345. Pyrethrum album L. og galeniskar efnablöndur þess   

346 2-[4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)amínó] etýldímetýlamínmaleat 

(mepýramínmaleat, pýrílamínmaleat) 
59-33-6 200-422-7 

347 Trípelennamín (INN) 91-81-6 202-100-1 

348 Tetraklórsalisýlanilíð 5.7.7426  

349 Díklórsalisýlanilíð 1147-98-4  

350 Tetrabrómsalisýlanilíð   

351 Díbrómsalisýlanilíð   

352 Bíþíónól (INN) 97-18-7 202-565-0 

353 Þíúrammónósúlfíð 97-74-5 202-605-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

354 Flutt eða eytt   

355 Dímetýlformamíð (N,N-dímetýlformamíð) 68-12-2 200-679-5 

356 4-fenýlbút-3-en-2-ón (bensýlídenaseton) 122-57-6 204-555-1 

357 Bensóöt-4-hýdroxý-3-metoxýsinnamýlalkóhóls (kóniferýlalkóhóls), 

að undanskildu venjulegu innihaldi sem notað er í náttúrulegum 

kjörnum 

  

358 Fúrókúmarín (t.d. tríoxýsalen (INN), 8-metoxýpsóralen) að 

undanskildu venjulegu innihaldi sem notað er í náttúrulegum kjörnum 

Sólvarnar- og brúnkuvörur skulu innihalda minna en 1 mg/kg af 

fúrókúmarínum 

3902-71-4/298-

81-7/484-20-8 
223-459-

0/206-066-

9/207-604-5 

359 Olía úr fræjum Laurus nobilis L. 84603-73-6 283-272-5 

360 Safról, að undanskildu venjulegu innihaldi í náttúrulegum kjörnum og 

að því tilskildu að styrkurinn fari ekki yfir: 

100 ppm í fullunninni vöru, 50 ppm í vörum til tann- og munnhirðu, 

og að því tilskildu að tannkrem, sem eru sérstaklega ætluð börnum, 

innihaldi ekki safról 

94-59-7 202-345-4 

361 5,5’-dí-ísóprópýl-2,2’-dímetýlbífenýl-4,4’-díýldíhýpójoðít 

(þýmóljoðíð) 
552-22-7 209-007-5 

362 3´-etýl-5´,6´,7´,8´-tetrahýdró-5´,5´,8´,8´-tetrametýl-2´-asetónaftón eða 

7-asetýl-6-etýl-1,1,4,4-tetrametýl-1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen (AETT, 

versalíð) 

88-29-9 201-817-7 

363 o-fenýlendíamín og sölt þess 95-54-5 202-430-6 

364 4-metýl-m-fenýlendíamín (tólúen-2,4-díamín) og sölt þess 95-80-7 202-453-1 

365 Aristólókíasýra og sölt hennar, Aristolochia spp. og efnablöndur 

þeirra 
475-80-9/313-

67-7/15918-62-

4 

202-499-

6/206-238-3/- 

366 Klóróform 67-66-3 200-663-8 

367 2,3,7,8-tetraklórdíbensó-p-díoxín (TCDD) 1746-01-6 217-122-7 

368 2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímetoxan) 828-00-2 212-579-9 

369 Pýríþíónnatríum (INNM)(2 3811-73-2 223-296-5 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

370 N-(tríklórmetýlþíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboxímíð (kaptan-ISO) 133-06-2 205-087-0 

371 2,2´-díhýdroxý-3,3´,5,5´,6,6´-hexaklórdífenýlmetan (hexaklórfen 

(INN)) 
70-30-4 200-733-8 

372 6-(píperídínýl)-2,4-pýrímídíndíamín 3-oxíð (mínoxídíl (INN)) og sölt 

þess 
38304-91-5 253-874-2 

373 3,4´,5-tríbrómsalísýlanílíð (tríbrómsalan (INN)) 87-10-5 201-723-6 

374 Phytolacca spp. og efnablöndur þeirra 65497-07-

6/60820-94-2 

 

375 Tretínóín (INN) (retínsýra og sölt hennar) 302-79-4 206-129-0 

376 1-metoxý-2,4-díamínóbensen (2,4-díamínóanísól - CI 76050) og sölt 

þess 
615-05-4 210-406-1 

377 1-metoxý-2,5-díamínóbensen (2,5-díamínóanísól) og sölt þess 5307-02-8 226-161-9 

378 Litunarefni CI 12140 3118-97-6 221-490-4 

379 Litunarefni CI 26105 (Solvent Red 24) 85-83-6 201-635-8 

380 Litunarefni CI 42555 (Basic Violet 3) 

Litunarefni CI 425555:1 

Litunarefni CI 425555:2 

548-62-9 

467-63-0 

208-953-6 

207-396-6 

381 Amýl 4-dímetýlamínóbensóat, blandaðar hverfur (padímat A (INN)) 14779-78-3 238-849-6 

383 2-amínó-4-nítrófenól 99-57-0 202-767-9 

384 2-amínó-5-nítrófenól 121-88-0 204-503-8 

385 11-α-hýdroxýpregn-4-en-3,20-díón og esterar þess 80-75-1 201-306-9 

386 Litunarefni CI 42640 ([4-[[4-(dímetýlamínó)fenýl][4-[etýl(3-

súlfónatóbensýl)amínó]fenýl]metýlen]sýklóhexa-2,5-díen-1-

ýlíden](etýl)(3-súlfónatóbensýl)ammóníum, natríumsalt) 

1694-09-3 216-901-9 

387 Litunarefni CI 13065 587-98-4 209-608-2 

388 Litunarefni CI 42535 (Basic Violet 1) 8004-87-3  



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

389 Litunarefni CI 61554 (Solvent Blue 35) 17354-14-2 241-379-4 

390 Andkarlhormón með sterauppbyggingu   

391 Sirkon og efnasambönd þess, þó ekki efnin sem eru skráð undir 

tilvísunarnúmerinu 50 í III. viðauka, og sirkonlög, fastlitarefni eða sölt 

litunarefnanna þegar þau eru skráð í IV. viðauka. 

7440-67-7 231-176-9 

392 Flutt eða eytt   

393 Asetónítríl 75-05-8 200-835-2 

394 Tetrahýdrósólín (tetrýsólín (INN)) og sölt þess 84-22-0 201-522-3 

395 Hýdróxý-8-kínólín og súlfat þess, að undanskildri notkuninni sem 

kveðið er á um í nr. 51 í III. viðauka 
148-24-3/134-

31-6 
205-711-

1/205-137-1 

396 Díþíó-2,2-bispýridín-díoxíð 1,1´ (íblöndunarefni með þrívötnuðu 

magnesíumsúlfati) - (pýrþíóndísúlfíð + magnesíumsúlfat) 
43143-11-9 256-115-3 

397 Litunarefni CI 12075 (Pigment Orange 5) og lög þess, fastlitarefni og 

sölt 
3468-63-1 222-429-4 

398 Litunarefni CI 45170 og CI 45170:1 (Basic Violet 10) 81-88-9/509-34-

2 
201-383-

9/208-096-8 

399 Lídókaín (INN) 137-58-6 205-302-8 

400 1,2-epoxýbútan 106-88-7 203-438-2 

401 Litunarefni CI 15585 5160-02-1 

/2092-56-0 
225-935-

3/218-248-5 

402 Strontíumlaktat 29870-99-3 249-915-9 

403 Strontíumnítrat 10042-76-9 233-131-9 

404 Strontíumpólýkarboxýlat   

405 Pramókaín 140-65-8 205-425-7 

406 4-etoxý-m-fenýlendíamín og sölt þess 5862-77-1  

407 2,4-díamínófenýletanól og sölt þess 14572-93-1  

408 Pýrókatekól (katekól) 120-80-9 204-427-5 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

409 Pýrógallól 87-66-1 201-762-9 

410 Nítrósamín, t.d. dímetýlnítrósóamín, nítrósódíprópýlamín, 2,2´-

nítrósóimínó)bisetanól 
62-75-9/621-64-

7/1116-54-7 
200-549-

8/210-698-

0/214-237-4 

411 Annars stigs alkýl- og alkanólamín og sölt þeirra   

412 4-amínó-2-nítrófenól 119-34-6 204-316-1 

413 2-metýl-m-fenýlendíamín (tólúen-2,6-díamín) 823-40-5 212-513-9 

414 4-tert.-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen (moskusambrett) 83-66-9 201-493-7 

415 Flutt eða eytt   

416 Frumur, vefir eða afurðir unnar úr mannslíkamanum   

417 3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)þalíð (fenólþalín) (INN)) 77-09-8 201-004-7 

418 3-imídasól-4-ýlakrýlsýra (úrókansýra) og etýlester hennar 104-98-

3/27538-35-8 
203-258-

4/248-515-1 

419 Efni í 1. og 2. flokki, eins og þau eru skilgreind í 4. og 5. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002(3), og 

innihaldsefni sem eru unnin úr þeim 

  

420 Hrá og hreinsuð koltjara 8007-45-2 232-361-7 

421 1,1,3,3,5-pentametýl-4,6-dínítróindan (mosken) 116-66-5 204-149-4 

422 5-tert.-bútýl-1,2,3-trímetýl-4,6-dínítróbensen (moskustíbeten) 145-39-1 205-651-6 

423 Beiskjurótarolía (Inula helenium L., þegar hún er notuð sem ilmefni 97676-35-2  

424 Bensýlsýaníð, þegar það er notað sem ilmefni 140-29-4 205-410-5 

425 Sýklamenalkóhól, þegar það er notað sem ilmefni 4756-19-8 225-289-2 

426 Díetýlmaleat, þegar það er notað sem ilmefni 141-05-9 205-451-9 

427 3,4-díhýdrókúmarín, þegar það er notað sem ilmefni 119-84-6 204-354-9 

428 2,4-díhýdroxý-3-methýlbensaldehýð, þegar það er notað sem ilmefni 6248-20-0 228-369-5 

429 3,7-dímetýl-2-okten-1-ól (6,7-díhýdrógeraníól), þegar það er notað 40607-48-5 254-999-5 
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sem ilmefni 

430 4,6-dímetýl-8-tert-bútýlkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni 17874-34-9 241-827-9 

431 Dímetýlsítrakónat, þegar það er notað sem ilmefni 617-54-9  

432 7,11-dímetýl-4,6,10-dódekatríen-3-ón (sýndarmetýljónon), þegar 

það er notað sem ilmefni 
26651-96-7 247-878-3 

433 6,10-dímetýl-4,6,10-úndekatríen-3-ón (sýndarjónon), þegar það er 

notað sem ilmefni 
141-10-6 205-457-1 

434 Dífenýlamín, þegar það er notað sem ilmefni 122-39-4 204-539-4 

435 Etýlakrýlat, þegar það er notað sem ilmefni 140-88-5 205-438-8 

436 Fíkjutré (Ficus carica L.), þegar það er notað sem ilmefni 68916-52-9  

437 trans-2-heptenal, þegar það er notað sem ilmefni 18829-55-5 242-608-0 

438 trans-2-hexenaldíetýlasetal, þegar það er notað sem ilmefni 67746-30-9 266-989-8 

439 trans-2-hexenaldímetýlasetal, þegar það er notað sem ilmefni 18318-83-7 242-204-4 

440 Hýdróabíetýlalkóhól, þegar það er notað sem ilmefni 13393-93-6 236-476-3 

441 6-ísóprópýl-2-dekahýdróanaftalenól, þegar það er notað sem 

ilmefni 
34131-99-2 251-841-7 

442 7-metoxýkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni 531-59-9 208-513-3 

443 4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-ón (anísýlídenaseton), þegar það er 

notað sem ilmefni 
943-88-4 213-404-9 

444 1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-ón (alfa-metýlanísýlídenaseton), 

þegar það er notað sem ilmefni 
104-27-8 203-190-5 

445 Metýl trans-2-bútenóat, þegar það er notað sem ilmefni 623-43-8 210-793-7 

446 7-metýlkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni 2445-83-2 219-499-3 

447 5-metýl-2,3-hexandíón (asetýlísóvalerýl), þegar það er notað sem 

ilmefni 
13706-86-0 237-241-8 

448 2-pentýlídensýklóhexanón, þegar það er notað sem ilmefni 25677-40-1 247-178-8 

449 3,6,10-trímetýl-3,5,9-úndekatríen-2-ón (sýndarísómetýljónon), 

þegar það er notað sem ilmefni 
1117-41-5 214-245-8 
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450 Sítrónujárnurtaolía (Lippia citriodora Kunth.), þegar hún er notuð 

sem ilmefni 
2.12.8024  

451 Flutt eða eytt   

452 6-(2-klóretýl)-6(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaúndekan 37894-46-5 253-704-7 

453 Kóbaltdíklóríð 7646-79-9 231-589-4 

454 Kóbaltsúlfat 10124-43-3 233-334-2 

455 Nikkelmónoxíð 1313-99-1 215-215-7 

456 Dínikkeltríoxíð 3.6.1314 215-217-8 

457 Nikkeldíoxíð 12035-36-8 234-823-3 

458 Trínikkeldísúlfíð 12035-72-2 234-829-6 

459 Tetrakarbónýlnikkel 13463-39-3 236-669-2 

460 Nikkelsúlfíð 16812-54-7 240-841-2 

461 Kalíumbrómat 2.1.7758 231-829-8 

462 Kolsýringur 630-08-0 211-128-3 

463 Búta-1,3-díen, sjá enn fremur færslur 464–611 106-99-0 203-450-8 

464 Ísóbútan, ef það inniheldur ≥ 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 75-28-5 200-857-2 

465 Bútan, ef það inniheldur ≥ 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 106-97-8 203-448-7 

466 Gös (jarðolía), C3–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað 

við þyngd 
68131-75-9 268-629-5 

467 Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu 

nafta, frá gleypi við þættingu, ef það inniheldur > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68307-98-2 269-617-2 

468 Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á nafta, frá 

þættingarstöðgara, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68307-99-3 269-618-8 

469 Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá 

þættingarstöðgara, án brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% 

68308-00-9 269-619-3 
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470 Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá 

vetnismeðhöndlunareiningu og strípara, ef það inniheldur > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 

68308-01-0 269-620-9 

471 Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun, ef 

það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68308-03-2 269-623-5 

472 Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 
68308-04-3 269-624-0 

473 Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð, ef það 

inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68308-05-4 269-625-6 

474 Endagas (úr jarðolíu), úr brennisteinshreinsuðu eimi og nafta, frá 

þættara, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68308-06-5 269-626-1 

475 Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri og 

brennisteinshreinsaðri gasolíu, frá strípara, án brennisteinsvetnis, 

ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 

68308-07-6 269-627-7 

476 Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara, ef 

það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68308-08-7 269-628-2 

477 Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, án 

brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað 

við þyngd 

68308-09-8 269-629-8 

478 Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá 

vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis, ef það inniheldur 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 

68308-10-1 269-630-3 

479 Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni 

til alkýlunar, frá etansneyði, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 

68308-11-2 269-631-9 

480 Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri, brennisteinshreinsaðri 

gasolíu, án brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68308-12-3 269-632-4 

481 Gös (jarðolía), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 
68409-99-4 270-071-2 

482 Alkön, C1–2, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 68475-57-0 270-651-5 
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483 Alkön, C2-3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 68475-58-1 270-652-0 

484 Alkön, C3-4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 68475-59-2 270-653-6 

485 Alkön, C4-5, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 68475-60-5 270-654-1 

486 Eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68476-26-6 270-667-2 

487 Eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 
68476-29-9 270-670-9 

488 Vetniskolefni, C3–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68476-40-4 270-681-9 

489 Vetniskolefni, C4-5, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68476-42-6 270-682-4 

490 Vetniskolefni, C2–4, C3-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 
68476-49-3 270-689-2 

491 Jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68476-85-7 270-704-2 

492 Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68476-86-8 270-705-8 

493 Gös (úr jarðolíu), C3–4, ísóbútanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68477-33-8 270-724-1 

494 Eimi (úr jarðolíu), C3–6, píperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68477-35-0 270-726-2 

495 Gös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 
68477-65-6 270-746-1 

496 Gös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu,ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-66-7 270-747-7 

497 Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-67-8 270-748-2 

498 Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-68-9 270-749-8 

499 Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi, ef þau innihalda > 0,1% 68477-69-0 270-750-3 
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500 Gös (jarðolía), C2-3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68477-70-3 270-751-9 

501 Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá 

própansneyði, C-4-auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68477-71-4 270-752-4 

502 Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútansneyði, 

C3–5-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-72-5 270-754-5 

503 Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, toppþættir frá própansneyði, 

C-3-auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68477-73-6 270-755-0 

504 Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68477-74-7 270-756-6 

505 Gös (úr jarðolíu) úr hvatasundrunareiningu, C1–5-auðug, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-75-8 270-757-1 

506 Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu nafta, toppþættir frá stöðgara, C2–

4-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-76-9 270-758-7 

507 Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara, ef 

þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-77-0 270-759-2 

508 Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, C1–4-auðug, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-79-2 270-760-8 

509 Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C6–8-þáttum frá hvataumbreyti, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-80-5 270-761-3 

510 Gös (úr jarðolíu), úr C6–8-þáttum frá hvataumbreyti, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-81-6 270-762-9 

511 Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C6–8-þáttum frá hvataumbreyti, 

vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-82-7 270-763-4 

512 Gös (úr jarðolíu), C3–5, ólefínskt og paraffínskt hráefni til alkýlunar, 

frá hvataumbreyti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68477-83-8 270-765-5 

513 Gös (úr jarðolíu), C2-endurstreymisþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68477-84-9 270-766-0 

514 Gös (úr jarðolíu), C4-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68477-85-0 270-767-6 
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515 Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði, ef þau innihalda > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-86-1 270-768-1 

516 Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá ísóbútansneyðiturni, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-87-2 270-769-7 

517 Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-90-7 270-772-3 

518 Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-91-8 270-773-9 

519 Gös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, frá gasþéttingareiningu, ef 

þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-92-9 270-774-4 

520 Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-93-0 270-776-5 

521 Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði í gasheimtustöð, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68477-94-1 270-777-0 

522 Gös (úr jarðolíu), fyrir Girbatol-einingu, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68477-95-2 270-778-6 

523 Gös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68477-96-3 270-779-1 

524 Gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 
68477-97-4 270-780-7 

525 Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá 

vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 

68477-98-5 270-781-2 

526 Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættara, C4-auðug, án 

brennisteinsvetnis, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68477-99-6 270-782-8 

527 Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68478-00-2 270-783-3 

528 Gös (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-01-3 270-784-9 

529 Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, ef 68478-02-4 270-785-4 
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þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 

530 Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, 

vetnis- og metanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað 

við þyngd 

68478-03-5 270-787-5 

531 Gös (úr jarðolíu), frá umbreyti, frá vetnismeðhöndlunareiningu, 

vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-04-6 270-788-0 

532 Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu, ef þau innihalda > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-05-7 270-789-6 

533 Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hitasundraðri 

undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti, ef það inniheldur 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 

68478-21-7 270-802-5 

534 Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi, ef 

það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-22-8 270-803-0 

535 Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá 

hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteinssneyði, ef 

það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 

68478-24-0 270-804-6 

536 Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá 

hvatasundrunareiningu, frá gleypi, ef það inniheldur > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68478-25-1 270-805-1 

537 Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara, 

ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-26-2 270-806-7 

538 Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju, ef það 

inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-27-3 270-807-2 

539 Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara, ef það 

inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-28-4 270-808-8 

540 Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá 

vetnismeðhöndlunareiningu og skilju, ef það inniheldur > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68478-29-5 270-809-3 

541 Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið 

brennisteinssneytt með vetni, frá skilju, ef það inniheldur > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68478-30-8 270-810-9 

542 Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð fyrir 

mettað gas, C4-auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað 

við þyngd 

68478-32-0 270-813-5 
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543 Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, C1-2-auðugt, 

ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-33-1 270-814-0 

544 Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstileif, frá hitasundrunareiningu, ef 

það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68478-34-2 270-815-6 

545 Vetniskolefni, C3-4-auðug, úr jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68512-91-4 270-990-9 

546 Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir frá 

stöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68513-14-4 270-999-8 

547 Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili, frá 

hexansneyði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68513-15-5 271-000-8 

548 Gös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, 

vetniskolefnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68513-16-6 271-001-3 

549 Gös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68513-17-7 271-002-9 

550 Gös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti á 

útstreymisefni frá umbreyti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 

68513-18-8 271-003-4 

551 Gös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingarkúti á 

útstreymisefni frá umbreyti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 

68513-19-9 271-005-5 

552 Gös (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi, C4-auðug, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68513-66-6 271-010-2 

553 Vetniskolefni, C1–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68514-31-8 271-032-2 

554 Vetniskolefni, C1–4, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68514-36-3 271-038-5 

555 Gös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68527-15-1 271-258-1 

556 Vetniskolefni, C1-3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68527-16-2 271-259-7 

557 Vetniskolefni, C1–4, þáttur frá bútansneyði, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68527-19-5 271-261-8 
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558 Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun 

á efni frá benseneiningu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað 

við þyngd 

68602-82-4 271-623-5 

559 Gös (úr jarðolíu), C1–5, vot, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 
68602-83-5 271-624-0 

560 Gös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum frá 

einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68602-84-6 271-625-6 

561 Vetniskolefni, C2–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68606-25-7 271-734-9 

562 Vetniskolefni, C3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
68606-26-8 271-735-4 

563 Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar,ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68606-27-9 271-737-5 

564 Gös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68606-34-8 271-742-2 

565 Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68607-11-4 271-750-6 

566 Gös (jarðolía), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68783-06-2 272-182-1 

567 Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa, ef þau innihalda > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 
68783-07-3 272-183-7 

568 Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68783-64-2 272-203-4 

569 Gös (úr jarðolíu), C2–4, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68783-65-3 272-205-5 

570 Gös (úr jarðolíu), olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68814-67-5 272-338-9 

571 Gös (úr jarðolíu),úr afurðum frá platínuumbreyti, frá skilju, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68814-90-4 272-343-6 

572 Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri 

steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68911-58-0 272-775-5 
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573 Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri 

steinolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68911-59-1 272-776-0 

574 Gös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68918-99-0 272-871-7 

575 Gös (úr jarðolíu), úr hexansneyði, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68919-00-6 272-872-2 

576 Gös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í Unifiner-einingu, 

frá strípara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-01-7 272-873-8 

577 Gös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum frá einingu fyrir 

hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað 

við þyngd 

68919-02-8 272-874-3 

578 Gös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun í 

svifbeði, frá annars stigs gleypi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 

68919-03-9 272-875-9 

579 Gös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í 

vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68919-04-0 272-876-4 

580 Gös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingarstöðgara, 

ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-05-1 272-878-5 

581 Gös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu, 

frá strípara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-06-2 272-879-0 

582 Gös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum 

afurðum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-07-3 272-880-6 

583 Gös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni, úr eimingu jarðolíu, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-08-4 272-881-1 

584 Gös (úr jarðolíu),  úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-09-5 272-882-7 

585 Gös (úr jarðolíu), úr léttri beineimun, frá stöðgara, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-10-8 272-883-2 

586 Gös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara, ef þau innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 
68919-11-9 272-884-8 

587 Gös (úr jarðolíu), frá strípara Unifiner-einingar, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-12-0 272-885-3 
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588 Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir 

frá kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68919-20-0 272-893-7 

589 Gös (jarðolía), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68952-76-1 273-169-3 

590 Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá stöðgara, ef 

það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68952-77-2 273-170-9 

591 Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með 

vetni með aðstoð hvata, frá skilju, ef það inniheldur > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

68952-79-4 273-173-5 

592 Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið 

brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 

68952-80-7 273-174-0 

593 Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu eimi, gasolíu og nafta, frá 

gleypi, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68952-81-8 273-175-6 

594 Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá 

þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun, ef það inniheldur > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 

68952-82-9 273-176-1 

595 Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68955-28-2 273-265-5 

596 Gös (úr jarðolíu), frá svampgleypi, úr þættingu á toppþáttum frá 

einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði 

fyrir gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

68955-33-9 273-269-7 

597 Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, 

toppþættir frá stöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 

68955-34-0 273-270-2 

598 Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
68989-88-8 273-563-5 

599 Vetniskolefni, C4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 
87741-01-3 289-339-5 

600 Vetniskolefni, C1–4, C3-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 

miðað við þyngd 
90622-55-2 292-456-4 

601 Gös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-15-3 295-397-2 
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602 Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á 

gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við 

þyngd 

92045-16-4 295-398-8 

603 Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu 

með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-17-5 295-399-3 

604 Gös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á 

útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu, ef þau innihalda > 0,1% 

af bútadíeni miðað við þyngd 

92045-18-6 295-400-7 

605 Gös (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting, ef 

þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-19-7 295-401-2 

606 Gös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu leifar, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-20-0 295-402-8 

607 Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C3-auðug, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-22-2 295-404-9 

608 Vetniskolefni, C4, eimi úr gufusundrunareiningu, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-23-3 295-405-4 

609 Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C4-þáttur, ef þau 

innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
92045-80-2 295-463-0 

610 Vetniskolefni, C4, án 1,3-bútadíens og ísóbútens, ef þau innihalda 

> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd 
95465-89-7 306-004-1 

611 Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), dregnar út með 

koparammóníumasetati úr gufusundruðum C4-þætti, C3–5-mettaðar 

og C3–5-ómettaðar, bútadíenlausar, ef þær innihalda > 0,1% af 

bútadíeni miðað við þyngd 

97722-19-5 307-769-4 

612 Bensó[def]krýsen(bensó[a]pýren) 50-32-8 200-028-5 

613 Bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur >°0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
68187-57-5 269-109-0 

614 Eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringum, 

ef þau innihalda >°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
68188-48-7 269-159-3 

615 Flutt eða eytt   

616 Flutt eða eytt   
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617 Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
90640-85-0 292-606-9 

618 Bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur >°0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
90669-57-1 292-651-4 

619 Bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
90669-58-2 292-653-5 

620 Bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur >°0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
90669-59-3 292-654-0 

621 Útdráttarleifar (úr kolum), brúnar, ef þær innihalda >°0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
91697-23-3 294-285-0 

622 Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, ef þau innihalda 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
92045-71-1 295-454-1 

623 Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, 

vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°0,005% af bensó[a]pýreni 

miðað við þyngd 

92045-72-2 295-455-7 

624 Föst úrgangsefni, úr koksun á koltjörubiki, ef þau innihalda 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
92062-34-5 295-549-8 

625 Bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur >°0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
94114-13-3 302-650-3 

626 Leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi, ef þær innihalda 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
94114-46-2 302-681-2 

627 Kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysi, ef þeir innihalda 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
94114-47-3 302-682-8 

628 Kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysi, ef þeir innihalda 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
94114-48-4 302-683-3 

629 Paraffínvax (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, 

kolefnismeðhöndlað, ef það inniheldur >°0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 

97926-76-6 308-296-6 

630 Paraffínvax (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirmeðhöndlað, 

ef það inniheldur >°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
97926-77-7 308-297-1 

631 Paraffínvax (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, 

kísilsýrumeðhöndlað, ef það inniheldur >°0,005% af 

97926-78-8 308-298-7 
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númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 

632 Ísogsolíur, þáttur með tvíhringa arómatískum og heturhringa 

vetniskolefnum, ef þær innihalda >°0,005% af bensó[a]pýreni 

miðað við þyngd 

101316-45-4 309-851-5 

633 Arómatísk vetniskolefni, C20–28, fjölhringa, unnin með hitasundrun 

úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýlen, ef þau 

innihalda >°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 

101794-74-5 309-956-6 

634 Arómatísk vetniskolefni, C20–28, fjölhringa, unnin með hitasundrun 

úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni, ef þau innihalda >°0,005% 

af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 

101794-75-6 309-957-1 

635 Arómatísk vetniskolefni, C20–28, fjölhringa, unnin með hitasundrun 

úr blöndu af koltjörubiki, pólýstýreni, ef þau innihalda >°0,005% 

af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 

101794-76-7 309-958-7 

636 Bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur 

>°0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
121575-60-8 310-162-7 

637 Díbens[a,h]antrasen 53-70-3 200-181-8 

638 Bens[a]antrasen 56-55-3 200-280-6 

639 Bensó[e]pýren 192-97-2 205-892-7 

640 Bensó[j]flúoranten 205-82-3 205-910-3 

641 Bens(e)asefenantrýlen 205-99-2 205-911-9 

642 Bensó(k)flúoranten 207-08-9 205-916-6 

643 Krýsen 218-01-9 205-923-4 

644 2-brómprópan 75-26-3 200-855-1 

645 Tríklóretýlen 79-01-6 201-167-4 

646 1,2-díbróm-3-klórprópan 96-12-8 202-479-3 

647 2,3-díbrómprópan-1-ól 96-13-9 202-480-9 

648 1,3-díklórprópan-2-ól 96-23-1 202-491-9 



Tilvísunar
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Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

649 α,α,α-tríklórtólúen 98-07-7 202-634-5 

650 α-klórtólúen (bensýlklóríð) 100-44-7 202-853-6 

651 1,2-díbrómetan 106-93-4 203-444-5 

652 Hexaklórbensen 118-74-1 204-273-9 

653 Brómetýlen (vínylbrómíð) 593-60-2 209-800-6 

654 1,4-díklórbút-2-en 764-41-0 212-121-8 

655 Metýloxíran (própýlenoxíð) 75-56-9 200-879-2 

656 (Epoxýetýl)bensen (stýrenoxíð) 96-09-3 202-476-7 

657 1-klór-2,3-epoxýprópan (epíklórhýdrín) 106-89-8 203-439-8 

658 R-1-klór-2,3-epoxýprópan 51594-55-9 424-280-2 

659 1,2-epóxý-3-fenoxýprópan (fenýlglýsídýleter) 122-60-1 204-557-2 

660 2,3-epoxýprópan-1-ól (glýsídól) 556-52-5 209-128-3 

661 R-2,3-epoxý-1-própanól 57044-25-4 404-660-4 

662 2,2'-bíoxíran (1,2:3,4-díepoxýbútan) 1464-53-5 215-979-1 

663 (2RS,3RS)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[(1H-1,2,4-tríasól-1-ýl)-

metýl]oxíran, epoxíkónasól 
133855-98-8 406-850-2 

664 Klórmetýlmetýleter 107-30-2 203-480-1 

665 2-metoxýetanól og asetat þess (2-metoxýetýlasetat) 109-86-4/110-

49-6 
203-713-

7/203-772-9 

666 2-etoxýetanól og asetat þess (2-etoxýetýlasetat) 110-80-5/111-

15-9 
203-804-

1/203-839-2 

667 Oxýbis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter 542-88-1 208-832-8 

668 2-metoxýprópanól 1589-47-5 216-455-5 

669 Própíólaktón 57-57-8 200-340-1 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

670 Dímetýlkarbamóýlklóríð 79-44-7 201-208-6 

671 Úretan (etýlkarbamat) 51-79-6 200-123-1 

672 Flutt eða eytt   

673 Flutt eða eytt   

674 Metoxýediksýra 625-45-6 210-894-6 

675 Díbútýlþalat 84-74-2 201-557-4 

676 Bis(2-metoxýetýl)eter (dímetoxýdíglýkól) 111-96-6 203-924-4 

677 Bis(2-etýlhexýl)þalat (díetýlhexýlþalat) 117-81-7 204-211-0 

678 Bis(2-metoxýetýl)þalat 117-82-8 204-212-6 

679 2-metoxýprópýlasetat 70657-70-4 274-724-2 

680 2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]-

metýl]þíó]asetat 
80387-97-9 279-452-8 

681 Akrýlamíð, nema kveðið sé á um annað annars staðar í þessari 

reglugerð 
79-06-1 201-173-7 

682 Akrýlnítríl 107-13-1 203-466-5 

683 2-nítróprópan 79-46-9 201-209-1 

684 Dínóseb, sölt þess og esterar, þó ekki þau sem eru tilgreind annars 

staðar í þessari skrá 
88-85-7 201-861-7 

685 2-nítróanísól 91-23-6 202-052-1 

686 4-nítróbífenýl 92-93-3 202-204-7 

687 2,4-dínítrótólúen, 

Dínítrótólúen, tæknilegur hreinleiki 

121-14-

2/25321-14-6 
204-450-

0/246-836-1 

688 Bínapakrýl 485-31-4 207-612-9 

689 2-nítrónaftalen 581-89-5 209-474-5 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

690 2,3-dínítrótólúen 602-01-7 210-013-5 

691 5-nítróasenaften 602-87-9 210-025-0 

692 2,6-dínítrótólúen 606-20-2 210-106-0 

693 3,4-dínítrótólúen 610-39-9 210-222-1 

694 3,5-dínítrótólúen 618-85-9 210-566-2 

695 2,5-dínítrótólúen 619-15-8 210-581-4 

696 Dínóterb, sölt þess og esterar 1.7.1420 215-813-8 

697 Nítrófen 1836-75-5 217-406-0 

698 Flutt eða eytt   

699 Díasómetan 334-88-3 206-382-7 

700 1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1) 2475-45-8 219-603-7 

701 Flutt eða eytt   

702 1-metýl-3-nítró-1-nítrósógúanidín 70-25-7 200-730-1 

703 Flutt eða eytt   

704 Flutt eða eytt   

705 4,4'-metýlendíanilín 101-77-9 202-974-4 

706 4,4'-(4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlídenmetýlen)díanilínhýdróklóríð 569-61-9 209-321-2 

707 4,4-metýlendí-o-tólúidín 838-88-0 212-658-8 

708 O-anisídín 90-04-0 201-963-1 

709 3,3′-dímetoxýbensidín (ortó-díanisídín) og sölt þess 119-90-4 204-355-4 

710 Flutt eða eytt   

711 Asólitir að stofni til úr o-díanisídíni   

712 3,3′-díklórbensidín 91-94-1 202-109-0 
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Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 
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713 Bensidíndíhýdróklóríð 531-85-1 208-519-6 

714 [[1,1´-bífenýl]-4,4´-díýl]díammóníumsúlfat 531-86-2 208-520-1 

715 3,3′-díklórbensidíndíhýdróklóríð 612-83-9 210-323-0 

716 Bensidínsúlfat 21136-70-9 244-236-4 

717 Bensidínasetat 36341-27-2 252-984-8 

718 3,3'-díklórbensidíndíhýdrógenbis(súlfat) 64969-34-2 265-293-1 

719 3,3′-díklórbensidínsúlfat 74332-73-3 277-822-3 

720 Asólitir að stofni til úr bensidíni   

721 4,4´-bí-o-tólúidín (ortótólidín) 119-93-7 204-358-0 

722 4,4′-bí-o-tólúidíndíhýdróklóríð 612-82-8 210-322-5 

723 [3,3´-dímetýl[1,1´-bífenýl]-4-4´-díýl]díammóníumbis(hýdrógensúlfat) 64969-36-4 265-294-7 

724 4,4′-bí-o-tólúidínsúlfat 74753-18-7 277-985-0 

725 Leysilitir að stofni til úr o-tólidíni  611-030-00-4 

726 Bífenýl-4-ýlamín (4-amínóbífenýl) og sölt þess 92-67-1 202-177-1 

727 Asóbensen 103-33-3 203-102-5 

728 (Metýl-ONN-asoxý)metýlasetat 592-62-1 209-765-7 

729 Sýklóheximíð 66-81-9 200-636-0 

730 2-metýlasiridín 75-55-8 200-878-7 

731 Imídasólidín-2-þíón (etýlenþíóúrea) 96-45-7 202-506-9 

732 Fúran 110-00-9 203-727-3 

733 Asiridín 151-56-4 205-793-9 

734 Kaptafól 1.6.2425 219-363-3 
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númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 
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735 Karbadox 5.7.6804 229-879-0 

736 Flúmíoxasín 103361-09-7 613-166-00-X 

737 Trídemorf 24602-86-6 246-347-3 

738 Vínklósólín 50471-44-8 256-599-6 

739 Flúasífópbútýl 69806-50-4 274-125-6 

740 Flúsílasól 85509-19-9 014-017-00-6 

741 1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríasín-2,4,6(1H,3H,5H)-tríón (TGIC) 2451-62-9 219-514-3 

742 Þíóasetamíð 62-55-5 200-541-4 

743 Flutt eða eytt   

744 Formamíð 75-12-7 200-842-0 

745 N-metýlasetamíð 79-16-3 201-182-6 

746 N-metýlformamíð 123-39-7 204-624-6 

747 N,N-dímetýlasetamíð 127-19-5 204-826-4 

748 Hexametýlfosfórtríamíð 680-31-9 211-653-8 

749 Díetýlsúlfat 64-67-5 200-589-6 

750 Dímetýlsúlfat 77-78-1 201-058-1 

751 1,3-própansúlton 1120-71-4 214-317-9 

752 Dímetýlsúlfamóýlklóríð 13360-57-1 236-412-4 

753 Súlfallat 95-06-7 202-388-9 

754 Blanda af: 4-[[bis-(4-flúrfenýl)-metýlsilýl]metýl]-4H-1,2,4-tríasóli og 

1-[[bis-(4-flúrfenýl)metýl-silýl]metýl]-1H-1,2,4-tríasóli 

 403-250-2 

755 (+/-) tetrahýdrófúrfúrýl-(R)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-

ýloxý)fenýloxý]própíónat 
119738-06-6 607-373-00-4 
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756 6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-

(fenýlasó)fenýlasó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítríl 
85136-74-9- 400-340-3 

757 (6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlasó)-2-súlfónató-7-naftýlamínó)-

1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bis[(amínó-1-metýletýl)-ammóníum]format 
108225-03-2 402-060-7 

758 Trínatríum-[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónató-2-naftýlasó)-4''-(6-

bensóýlamínó-3-súlfónató-2-naftýlasó)bífenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató-O, 

O', O'', O''']kopar(II) 

 413-590-3 

759 Blanda af: N-[3-hýdroxý-2-(2-

metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíði, N-

[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxýmetýl]-2-

metýlakrýlamíði og metýlakrýlamíði og 2-metýl-N-(2-

metýlakrýlóýlamínómetoxýmetýl)-akrýlamíði og N-2,3-

díhýdroxýprópoxýmetýl)-2-metýlakrýlamíði 

 412-790-8 

760 1,3,5-tris-[(2S og 2R)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríasín-2,4,6-

(1H,3H,5H)-tríón (teroxírón) 
59653-74-6 616-091-00-0 

761 Eríónít 12510-42-8 650-012-00-0 

762 Asbest 12001-28-4 650-013-00-6 

763 Jarðolía 9.5.8002 232-298-5 

764 Eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64741-76-0 265-077-7 

765 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64741-88-4 265-090-8 

766 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64741-89-5 265-091-3 

767 Olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysi, ef þær innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64741-95-3 265-096-0 

768 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64741-96-4 265-097-6 

769 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64741-97-5 265-098-1 

770 Olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, ef þær innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-01-4 265-101-6 
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771 Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-36-5 265-137-2 

772 Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-37-6 265-138-8 

773 Olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% 

af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-41-2 265-143-5 

774 Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-44-5 265-146-1 

775 Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftensk, ef þau innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-45-6 265-147-7 

776 Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-52-5 265-155-0 

777 Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-53-6 265-156-6 

778 Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-54-7 265-157-1 

779 Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-55-8 265-158-7 

780 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-56-9 265-159-2 

781 Olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-57-0 265-160-8 

782 Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysi, ef þær innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-62-7 265-166-0 

783 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-63-8 265-167-6 

784 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-64-9 265-168-1 

785 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-65-0 265-169-7 
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786 Botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd  
64742-67-2 265-171-8 

787 Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar, ef þær 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-68-3 265-172-3 

788 Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar, ef þær 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-69-4 265-173-9 

789 Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar, ef þær 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-70-7 265-174-4 

790 Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar, ef þær 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-71-8 265-176-5 

791 Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-75-2 265-179-1 

792 Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
64742-76-3 265-180-7 

793 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku 

eimi, arómataþykkni, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

68783-00-6 272-175-3 

794 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku 

eimi sem hefur verið hreinsað með leysi, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

68783-04-0 272-180-0 

795 Útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, paraffínsk eimi, asfaltsneydd með 

leysi, ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað 

við þyngd 

68814-89-1 272-342-0 

796 Smurolíur (úr jarðolíu), C20–50, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr 

hlutlausri olíu, með mikilli seigju, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

72623-85-9 276-736-3 

797 Smurolíur (úr jarðolíu), C15–30, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr 

hlutlausri olíu, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

72623- 86-0 276-737-9 

798 Smurolíur (úr jarðolíu), C20–50, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr 

hlutlausri olíu, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

72623- 87-1 276-738-4 
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799 Smurolíur, ef þær innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni 

miðað við þyngd 
74869-22-0 278-012-2 

800 Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
90640-91-8 292-613-7 

801 Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, paraffínsk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
90640-92-9 292-614-2 

802 Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk, 

leirmeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

90640-94-1 292-616-3 

803 Vetniskolefni, C20–50, vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, 

vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

90640-95-2 292-617-9 

804 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, paraffínsk, leirmeðhöndluð, ef 

þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

90640-96-3 292-618-4 

805 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, 

vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

90640-97-4 292-620-5 

806 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku 

eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

90641-07-9 292-631-5 

807 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku 

eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

90641-08-0 292-632-0 

808 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, 

vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

90641-09-1 292-633-6 

809 Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysi, vetnismeðhöndlaðar, 

ef þær innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

90669-74-2 292-656-1 

810 Olíuleifar (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
91770-57-9 294-843-3 

811 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, 91995-39-0 295-300-3 
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vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

812 Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, 

vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

91995-40-3 295-301-9 

813 Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd, ef 

þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
91995-45-8 295-306-6 

814 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk, 

vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

91995-54-9 295-316-0 

815 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, 

ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

91995- 73-2 295-335-4 

816 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi, 

brennisteinshreinsuð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

91995-75-4 295-338-0 

817 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, 

sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

91995-76-5 295-339-6 

818 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, 

brennisteinshreinsuð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

91995-77-6 295-340-1 

819 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, 

undirþrýstieimaðri gasolíu, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% 

af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

91995-79-8 295-342-2 

820 Botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
92045-12-0 295-394-6 

821 Smurolíur (úr jarðolíu), C17–35, dregnar út með leysi, vaxsneyddar, 

vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

92045-42-6 295-423-2 

822 Smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, óarómatískar, 

paraffínsneyddar með leysi, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

92045-43-7 295-424-8 
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823 Olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, 

vaxsneyddar með leysi, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

92061-86-4 295-499-7 

824 Paraffínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, vaxsneyddar, þungar, 

ef þær innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

92129-09-4 295-810-6 

825 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku 

eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

92704-08-0 296-437-1 

826 Smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, paraffínskar, ef þær innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
93572-43-1 297-474-6 

827 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, 

brennisteinshreinsuð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

93763-10-1 297-827-4 

828 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi 

sem hefur verið vaxsneytt með leysi, brennisteinshreinsuð, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

93763-11-2 297-829-5 

829 Vetniskolefni, vetnissundruð, paraffínsk eimingarleif, vaxsneydd með 

leysi, ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

93763-38-3 297-857-8 

830 Botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
93924-31-3 300-225-7 

831 Botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
93924-32-4 300-226-2 

832 Vetniskolefni, C20–50, undirþrýstieimi úr vetnun olíuleifar, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
93924-61-9 300-257-1 

833 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung, 

vetnuð, ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað 

við þyngd 

94733-08-1 305-588-5 

834 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnissundruð, létt, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
94733-09-2 305-589-0 
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835 Smurolíur (úr jarðolíu), C18–40, vaxsneyddar með leysi, 

vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

94733-15-0 305-594-8 

836 Smurolíur (úr jarðolíu), C18–40, vaxsneyddar með leysi, vetnaðar, unnar 

úr hreinsunarafurð, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

94733-16-1 305-595-3 

837 Vetniskolefni, C13–30, arómataauðug, dregin út með leysi, naftensk 

eimi, ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

95371-04-3 305-971-7 

838 Vetniskolefni, C16–32, arómataauðug, dregin út með leysi, naftensk 

eimi, ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

95371-05-4 305-972-2 

839 Vetniskolefni, C37–68, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndluð, 

leifar undirþrýstieimingar, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

95371-07-6 305-974-3 

840 Vetniskolefni, C37–65, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndluð, 

leifar undirþrýstieimingar, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

95371-08-7 305-975-9 

841 Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd, ef 

þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97488-73-8 307-010-7 

842 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung, ef 

þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97488-74-9 307-011-2 

843 Smurolíur (úr jarðolíu), C18–27, vetnissundraðar, vaxsneyddar með 

leysi, ef þær innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

97488-95-4 307-034-8 

844 Vetniskolefni, C17–30, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við 

venjulegan loftþrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir, 

ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

97675-87-1 307-661-7 

845 Vetniskolefni, C17–40, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við 

undirþrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

97722-06-0 307-755-8 

846 Vetniskolefni, C13–27, dregin út með leysi, létt naftensk, ef þau 97722-09-3 307-758-4 
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innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

847 Vetniskolefni, C14–29, dregin út með leysi, létt naftensk, ef þau 

innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97722-10-6 307-760-5 

848 Botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97862-76-5 308-126-0 

849 Botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur >°3% 

af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97862-77-6 308-127-6 

850 Vetniskolefni, C27–42, arómatasneydd, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97862-81-2 308-131-8 

851 Vetniskolefni, C17–30, vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir, 

ef þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

97862-82-3 308-132-3 

852 Vetniskolefni, C27–45, naftenskir þættir úr undirþrýstieimingu, ef 

þau innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

97862-83-4 308-133-9 

853 Vetniskolefni, C27-45, arómatasneydd, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97926-68-6 308-287-7 

854 Vetniskolefni, C20–58, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97926-70-0 308-289-8 

855 Vetniskolefni, C27–42, naftensk, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 
97926-71-1 308-290-3 

856 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku 

eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

100684-02-4 309-672-2 

857 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku 

eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

100684- 03-5 309-673-8 

858 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, 

undirþrýstieimaðri gasolíu, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda 

>°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

100684-04-6 309-674-3 

859 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, 

undirþrýstieimaðri gasolíu, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda >°3% 

af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

100684-05-7 309-675-9 
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860 Olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með 

leysi, ef þær innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað 

við þyngd 

100684-37-5 309-710-8 

861 Olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysi, 

ef þær innihalda >°3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við 

þyngd 

100684-38-6 309-711-3 

862 Smurolíur (úr jarðolíu), C>25, dregnar út með leysi, asfaltsneyddar, 

vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

101316-69-2 309-874-0 

863 Smurolíur (úr jarðolíu), C17–32, dregnar út með leysi, vaxsneyddar, 

vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

101316-70-5 309-875-6 

864 Smurolíur (úr jarðolíu), C20–35, dregnar út með leysi, vaxsneyddar, 

vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

101316-71-6 309-876-1 

865 Smurolíur (úr jarðolíu), C24–50, dregnar út með leysi, vaxsneyddar, 

vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >°3% af 

dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd 

101316-72-7 309-877-7 

866 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64741-86-2 265-088-7 

867 Gasolíur, hreinsaðar með leysi, nema ef allt hreinsunarferlið er 

þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé 

ekki krabbameinsvaldur 

64741-90-8 265-092-9 

868 Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64741-91-9 265-093-4 

869 Gasolíur, sýrumeðhöndlaðar, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt 

og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

64742-12-7 265-112-6 

870 Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-13-8 265-113-1 

871 Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-14-9 265-114-7 
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872 Gasolíur, efnafræðilega hlutleystar, nema ef allt hreinsunarferlið er 

þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé 

ekki krabbameinsvaldur 

64742-29-6 265-129-9 

873 Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-30-9 265-130-4 

874 Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-38-7 265-139-3 

875 Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-46-7 265-148-2 

876 Gasolíur, (úr jarðolíu) brennisteinshreinsaðar, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þær eru unnar úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-79-6 265-182-8 

877 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

64742-80-9 265-183-3 

878 Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, hátt 

suðumark, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna 

fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

68477-29-2 270-719-4 

879 Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, meðalhátt 

suðumark, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna 

fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

68477-30-5 270-721-5 

880 Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, lágt 

suðumark, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna 

fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

68477-31-6 270-722-0 

881 Alkön, C12–26, kvísluð og línuleg, nema ef allt hreinsunarferlið er 

þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé 

ekki krabbameinsvaldur 

90622-53-0 292-454-3 

882 Eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

90640-93-0 292-615-8 

883 Eimi (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr þungu, arómatísku 

þykkni, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna 

fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

91995-34-5 295-294-2 
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884 Gasolíur, paraffínskar, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og 

unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær er unnar úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

93924-33-5 300-227-8 

885 Nafta (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinshreinsuð, þung, 

nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að 

efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97488-96-5 307-035-3 

886 Vetniskolefni, C16–20, vetnismeðhöndluð, meðalþung eimi, nema ef 

allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, 

sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97675- 85-9 307-659-6 

887 Vetniskolefni, C12–20, vetnismeðhöndluð, paraffínsk, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97675-86-0 307-660-1 

888 Vetniskolefni, C11–17, dregin út með leysi, létt naftensk, nema ef 

allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, 

sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97722-08-2 307-757-9 

889 Gasolíur, vetnismeðhöndlaðar, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt 

og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

97862-78-7 308-128-1 

890 Eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, paraffínsk, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þau 

eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

100683-97-4 309-667-5 

891 Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, kolefnismeðhöndluð, nema 

ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, 

sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

100683-98-5 309-668-0 

892 Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, leirmeðhöndluð, nema ef 

allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem 

þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

100683-99-6 309-669-6 

893 Smurfeiti, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna 

fram á að efnið, sem hún er unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur 
74869-21-9 278-011-7 

894 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og 

unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

64742-61-6 265-165-5 

895 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

90669-77-5 292-659-8 

896 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, nema ef allt 90669-78-6 292-660-3 
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hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

897 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

92062-09-4 295-523-6 

898 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

92062-10-7 295-524-1 

899 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, 

vetnismeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að 

sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

92062-11-8 295-525-7 

900 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, 

kolefnismeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er 

að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

97863-04-2 308-155-9 

901 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, leirmeðhöndlað, 

nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að 

efnið, sem það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97863-05-3 308-156-4 

902 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, 

kísilsýrumeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er 

að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

97863-06-4 308-158-5 

903 Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

100684-49-9 309-723-9 

904 Vasilín, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram 

á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 
8.3.8009 232-373-2 

905 Vasilín (úr jarðolíu), oxað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og 

unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

64743-01-7 265-206-7 

906 Vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

85029-74-9 285-098-5 

907 Vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið 

er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé 

ekki krabbameinsvaldur 

92045-77-7 295-459-9 
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908 Vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97862-97-0 308-149-6 

909 Vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað, nema ef allt 

hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það 

er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur 

97862-98-1 308-150-1 

910 Vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er 

þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

100684-33-1 309-706-6 

911 Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð 64741-59-9 265-060-4 

912 Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð 64741-60-2 265-062-5 

913 Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð 64741-82-8 265-084-5 

914 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, létt, hvatasundruð 68333-25-5 269-781-5 

915 Eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað nafta 68475-80-9 270-662-5 

916 Eimi (úr jarðolíu), úr sundruðum, gufusundruðum jarðolíueimum 68477-38-3 270-727-8 

917 Gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar 68527-18-4 271-260-2 

918 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, hitasundruð, meðalþung 85116-53-6 285-505-6 

919 Gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinshreinsaðar 92045-29-9 295-411-7 

920 Leifar (úr jarðolíu), hert, gufusundrað nafta 92062-00-5 295-514-7 

921 Leifar (úr jarðolíu), gufusundruð eimi úr nafta 92062-04-9 295-517-3 

922 Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð 92201-60-0 295-991-1 

923 Leifar (úr jarðolíu), úr gufusundruðu, langhituðu nafta 93763-85-0 297-905-8 

924 Gasolíur (úr jarðolíu), léttar, hitasundraðar, brennisteinshreinsaðar 97926-59-5 308-278-8 

925 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, meðalþung, frá koksara 101316-59-0 309-865-1 

926 Eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð 101631-14-5 309-939-3 

927 Leifar (úr jarðolíu), frá turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting 64741-45-3 265-045-2 
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928 Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, undirþrýstieimaðar 64741-57-7 265-058-3 

929 Eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð 64741-61-3 265-063-0 

930 Skýrðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar 64741-62-4 265-064-6 

931 Leifar (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara 64741-67-9 265-069-3 

932 Leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar 64741-75-9 265-076-1 

933 Leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar 64741-80-6 265-081-9 

934 Eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð 64741-81-7 265-082-4 

935 Gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, undirþrýstieimaðar 64742-59-2 265-162-9 

936 Leifar (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, úr turni til eimingar 64742-78-5 265-181-2 

937 Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, þungar, 

undirþrýstieimaðar 
64742-86-5 265-189-6 

938 Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar 64742-90-1 265-193-8 

939 Leifar (úr jarðolíu), úr eimingu við venjulegan loftþrýsting 68333-22-2 269-777-3 

940 Skýrðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, hvatasundraðar 68333-26-6 269-782-0 

941 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, meðalþung, hvatasundruð 68333-27-7 269-783-6 

942 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, þung, hvatasundruð 68333-28-8 269-784-1 

943 Eldsneytisolía, leifar úr beineimuðum gasolíum, með háu hlutfalli 

brennisteins 
68476-32-4 270-674-0 

944 Eldsneytisolía, leif 68476-33-5 270-675-6 

945 Eimingarleifar (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara 68478-13-7 270-792-2 

946 Leifar (úr jarðolíu), úr þungri gasolíu frá koksara og 

undirþrýstieimaðri gasolíu 
68478-17-1 270-796-4 

947 Leif (úr jarðolíu), þung, frá koksara, og létt, úr undirþrýstieimingu 68512-61-8 270-983-0 

948 Leifar (úr jarðolíu), léttar, úr undirþrýstieimingu 68512-62-9 270-984-6 
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949 Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, léttar 68513-69-9 271-013-9 

950 Eldsneytisolía, nr. 6 68553-00-4 271-384-7 

951 Leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli 

brennisteins 
68607-30-7 271-763-7 

952 Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, úr eimingu við venjulegan 

loftþrýsting 
68783-08-4 272-184-2 

953 Leifar (úr jarðolíu), frá koks-gashreinsara, inniheldur arómöt með 

samrunnum hringum 
68783-13-1 272-187-9 

954 Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), úr jarðolíuleifum 68955-27-1 273-263-4 

955 Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, með resíni 68955-36-2 273-272-3 

956 Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), meðalþung 70592-76-6 274-683-0 

957 Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), létt 70592-77-7 274-684-6 

958 Undirþrýstieimi (úr jarðolíu) 70592-78-8 274-685-1 

959 Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, frá koksara, þungar, 

undirþrýstieimaðar 
85117-03-9 285-555-9 

960 Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, eimi 90669-75-3 292-657-7 

961 Undirþrýstileifar (úr jarðolíu), léttar 90669-76-4 292-658-2 

962 Eldsneytisolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins 92045-14-2 295-396-7 

963 Leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun 92061-97-7 295-511-0 

964 Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð 92201-59-7 295-990-6 

965 Olíuleifar (úr jarðolíu) 93821-66-0 298-754-0 

966 Leifar, gufusundraðar, varmameðhöndlaðar 98219-64-8 308-733-0 

967 Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, með breiðu suðumarksbili 101316-57-8 309-863-0 

968 Eimi (úr jarðolíu), létt, paraffínsk 64741-50-0 265-051-5 
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969 Eimi (úr jarðolíu), þung, paraffínsk 64741-51-1 265-052-0 

970 Eimi (úr jarðolíu), létt, naftensk 64741-52-2 265-053-6 

971 Eimi (úr jarðolíu), þung, naftensk 64741-53-3 265-054-1 

972 Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, naftensk 64742-18-3 265-117-3 

973 Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, naftensk 64742-19-4 265-118-9 

974 Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, paraffínsk 64742-20-7 265-119-4 

975 Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, paraffínsk 64742-21-8 265-121-5 

976 Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, paraffínsk 64742-27-4 265-127-8 

977 Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, paraffínsk 64742-28-5 265-128-3 

978 Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, naftensk 64742-34-3 265-135-1 

979 Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, naftensk 64742-35-4 265-136-7 

980 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi 64742-03-6 265-102-1 

981 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku 

eimi 
64742-04-7 265-103-7 

982 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku 

eimi 
64742-05-8 265-104-2 

983 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku 

eimi 
64742-11-6 265-111-0 

984 Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, 

undirþrýstieimaðri gasolíu 
91995-78-7 295-341-7 

985 Vetniskolefni, C26–55, arómataauðug 97722-04-8 307-753-7 

986 Dínatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis[4-

amínónaftalen-1-súlfónat) 
573-58-0 209-358-4 

987 Dínatríum-4-amínó-3-[[4′-[(2,4-díamínófenýl)asó][1,1'-bífenýl]-4-

ýl]asó]-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat 
1937-37-7 217-710-3 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

988 Tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis[5-amínó-4-

hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat] 
2602-46-2 220-012-1 

989 4-o-tólýlasó-o-tólúidín 97-56-3 202-591-2 

990 4-amínóasóbensen 60-09-3 200-453-6 

991 Dínatríum-[5[[4'-[[2,6-díhýdroxý-3-[(2-hýdroxý-5-

súlfófenýl)asó]fenýl]asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]salísýlató(4-

)]kúprat(2-) 

16071-86-6 240-221-1 

992 Resorsínóldíglýsídýleter 101-90-6 202-987-5 

993 1,3-dífenýlgúanidín 102-06-7 203-002-1 

994 Heptaklórepoxíð 1024-57-3 213-831-0 

995 4-nítrósófenól 104-91-6 203-251-6 

996 Karbendasím 10605-21-7 234-232-0 

997 Allýlglýsídýleter 106-92-3 203-442-4 

998 Klórasetaldehýð 107-20-0 203-472-8 

999 Hexan 110-54-3 203-777-6 

1000 2-(2-metoxýetoxý)etanól (díetýlenglýkólmónómetýleter, DEGME) 111-77-3 203-906-6 

1001 (+/–)-2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1H-1,2,4-tríasól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-

tetraflúoretýleter (tetrakónasól-ISO) 
112281-77-3 407-760-6 

1002 4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5-

nítróantrakínón 
114565-66-1 406-057-1 

1003 5,6,12,13-tetraklórantra(2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´)díísókínólín-

1,3,8,10(2H,9H)-tetrón 
115662-06-1 405-100-1 

1004 tris(2-klóretýl)fosfat 115-96-8 204-118-5 

1005 4´-etoxý-2-bensimídasólanilíð 120187-29-3 407-600-5 

1006 Nikkeldíhýdroxíð 12054-48-7 235-008-5 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1007 N,N-dímetýlanilín 121-69-7 204-493-5 

1008 Símasín 122-34-9 204-535-2 

1009 Bis(sýklópentadíenýl)-bis(2,6-díflúró-3-(pýrról-1-ýl)-fenýl)títan 125051-32-3 412-000-1 

1010 N,N,N´,N´-tetraglýsídýl-4,4´-díamínó-3,3´-díetýldífenýlmetan 130728-76-6 410-060-3 

1011 Dívanadíumpentaoxíð 1314-62-1 215-239-8 

1012 Pentaklórfenól og alkalísölt þess 87-86-5/131-52-

2/7778-73-6 
201-778-6/205-

025-2/231-911-3 

1013 Fosfamídón 13171-21-6 236-116-5 

1014 N-(tríklórmetýlþíó)þalimíð (fólpet-ISO) 133-07-3 205-088-6 

1015 N-2-naftýlanilín 135-88-6 205-223-9 

1016 Síram 137-30-4 205-288-3 

1017 1-bróm-3,4,5-tríflúorbensen 138526-69-9 418-480-9 

1018 Própasín 139-40-2 205-359-9 

1019 3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúróníumtríklórasetat, mónúron-TCA 140-41-0 006-043-00-1 

1020 Ísoxaflútól 141112-29-0 606-054-00-7 

1021 Kresoxím-metýl 143390-89-0 607-310-00-0 

1022 Klórdekón 143-50-0 205-601-3 

1023 9-vínylkarbasól 1484-13-5 216-055-0 

1024 2-etýlhexansýra 149-57-5 205-743-6 

1025 Mónúrón 150-68-5 205-766-1 

1026 Morfólín-4-karbónýlklóríð 15159-40-7 239-213-0 

1027 Damínósíð 1596-84-5 216-485-9 

1028 Alaklór (ISO) 15972-60-8 240-110-8 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1029 Óvissuefni (UVCB-efni) sem myndast við þéttingu: tetrakis-

hýdroxýmetýlfosfóníumklóríðs, úrea og eimaðs, vetnaðs C16–18 

tólgaralkýlamíns 

166242-53-1 422-720-8 

1030 Joxýníl og joxýníloktanóat (ISO) 1689-83-

4/3861-47-0 
216-881-

1/223-375-4 

1031 Brómxýníl (ISO) (3,5-díbróm-4-hýdroxýbensónítríl) og 

brómxýnílheptanóat (ISO) 
1689-84-

5/56634-95-8 
216-882-

7/260-300-4 

1032 2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat 1689-99-2 216-885-3 

1033 Flutt eða eytt   

1034 5-klór-1,3-díhýdró-2-H-indól-2-ón 17630-75-0 412-200-9 

1035 Benómýl 17804-35-2 241-775-7 

1036 Klórþalóníl 1897-45-6 217-588-1 

1037 N-(4-klór-o-tólýl)-N,N-dímetýlformamidínmónóhýdróklóríð 19750-95-9 243-269-1 

1038 4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín) 19900-65-3 243-420-1 

1039 Valínamíð 20108-78-5 402-840-7 

1040 [(p-tólýloxý)metýl]oxíran 2186-24-5 218-574-8 

1041 [(m-tólýloxý)metýl]oxíran 2186-25-6 218-575-3 

1042 2,3-epoxýprópýl-o-tólýleter 2210-79-9 218-645-3 

1043 [(Tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsídýleter 26447-14-3 247-711-4 

1044 Díallat 2303-16-4 218-961-1 

1045 Bensýl-2,4-díbrómbútanóat 23085-60-1 420-710-8 

1046 Tríflúorjoðmetan 2314-97-8 219-014-5 

1047 Þíófanatmetýl 23564-05-8 245-740-7 

1048 Dódekaklórpentasýkló[5.2.1.02,6 03,9 05,8]dekan (mírex) 2385-85-5 219-196-6 

1049 Própýsamíð 23950-58-5 245-951-4 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1050 Bútýlglýsídýleter 6.8.2426 219-376-4 

1051 2,3,4-tríklórbút-1-en 2431-50-7 219-397-9 

1052 Kínómeþíónat 2439-01-2 219-455-3 

1053 (R)-α-fenýletýlammóníum (-)-(1R,2S)-(1,2-

epoxýprópýl)fosfónatmónóhýdrat 
25383-07-7 418-570-8 

1054 5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-þíadíasól (etrídíasól-ISO) 2593-15-9 219-991-8 

1055 Disperse Yellow 3 2832-40-8 220-600-8 

1056 1,2,4-tríasól 288-88-0 206-022-9 

1057 Aldrín (ISO) 309-00-2 206-215-8 

1058 Díúrón (ISO) 330-54-1 206-354-4 

1059 Línúrón (ISO) 330-55-2 206-356-5 

1060 Nikkelkarbónat 3333-67-3 222-068-2 

1061 3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea (ísóprótúrón-ISO) 34123-59-6 251-835-4 

1062 Ípródíón 36734-19-7 253-178-9 

1063 Flutt eða eytt   

1064 5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahýdrópýrimidín)-3-flúor-2-

hýdroxýmetýltetrahýdrófúran 
41107-56-6 415-360-8 

1065 Krótónaldehýð 4170-30-3 224-030-0 

1066 Hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1H)-ammóníum-N-etoxýkarbónýl-

N-(p-tólýlsúlfonýl)asaníð 

 418-350-1 

1067 4,4′-kolefnisimíðóýlbis[N,N-dímetýanilín] og sölt þess 492-80-8 207-762-5 

1068 DNOC (ISO) 534-52-1 208-601-1 

1069 Tólúidínklóríð 540-23-8 208-740-8 

1070 Tólúidínsúlfat (1:1) 540-25-0 208-741-3 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1071 2-(4-tert-bútýlfenýl)etanól 5406-86-0 410-020-5 

1072 Fenþíón 55-38-9 200-231-9 

1073 Klórdan, hreint 57-74-9 200-349-0 

1074 Hexan-2-ón (metýlbútýlketón) 591-78-6 209-731-1 

1075 Fenarímól 60168-88-9 262-095-7 

1076 Asetamíð 60-35-5 200-473-5 

1077 N-sýklóhexýl-N-metoxý-2,5-dímetýl-3-fúramíð (fúrmesýklox-ISO) 60568-05-0 262-302-0 

1078 Díeldrín 60-57-1 200-484-5 

1079 4,4´-ísóbútýletýlídendífenól 6807-17-6 401-720-1 

1080 Klórdímeform 6164-98-3 228-200-5 

1081 Amítról 61-82-5 200-521-5 

1082 Karbarýl 63-25-2 200-555-0 

1083 Eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð 64741-77-1 265-078-2 

1084 1-etýl-1-metýlmorfólíníumbrómíð 65756-41-4 612-182-00-4 

1085 (3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)metanón 66938-41-8 423-290-4 

1086 Eldsneyti, dísilolía, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er 

að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki 

krabbameinsvaldur 

68334-30-5 269-822-7 

1087 Eldsneytisolía, nr. 2 68476-30-2 270-671-4 

1088 Eldsneytisolía, nr. 4 68476-31-3 270-673-5 

1089 Eldsneyti, dísilolía, nr. 2 68476-34-6 270-676-1 

1090 2,2-díbróm-2-nítróetanól 69094-18-4 412-380-9 

1091 1-etýl-1-metýlpýrrólidiníumbrómíð 69227-51-6 612-183-00-X 

1092 Mónókrótófos 6923-22-4 230-042-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1093 Nikkel 7440-02-0 231-111-4 

1094 Brómmetan (metýlbrómíð-ISO) 74-83-9 200-813-2 

1095 Klórmetan (metýlklórið) 74-87-3 200-817-4 

1096 Joðmetan (metýljoðíð) 74-88-4 200-819-5 

1097 Brómetan (etýlbrómíð) 74-96-4 200-825-8 

1098 Heptaklór 76-44-8 200-962-3 

1099 Fentínhýdroxíð 76-87-9 200-990-6 

1100 Nikkelsúlfat 7786-81-4 232-104-9 

1101 3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-enón (ísófórón) 78-59-1 201-126-0 

1102 2,3-díklórprópen 78-88-6 201-153-8 

1103 Flúasífóp-P-bútýl (ISO) 79241-46-6 607-305-00-3 

1104 (S)-2,3-díhýdró-1H-indól-2-karboxýlsýra 79815-20-6 410-860-2 

1105 Toxafen 8001-35-2 232-283-3 

1106 (4-hýdrasínófenýl)-N-metýlmetansúlfonamíðhýdróklóríð 81880-96-8 406-090-1 

1107 CI Solvent Yellow 14 842-07-9 212-668-2 

1108 Klósólínat 84332-86-5 282-714-4 

1109 Alkön, C10–13, mónóklór 85535-84-8 287-476-5 

1110 Flutt eða eytt   

1111 2,4,6-tríklórfenól 88-06-2 201-795-9 

1112 Díetýlkarbamóýlklóríð 88-10-8 201-798-5 

1113 1-vínyl-2-pýrrólídón 88-12-0 201-800-4 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1114 Mýklóbútaníl (ISO) 2-(4-klórfenýl)-2-(1H-1,2,4-tríasól-1-

ýlmetýl)hexannítríl) 
88671-89-0 410-400-0 

1115 Fentínasetat 900-95-8 212-984-0 

1116 Bífenýl-2-ýlamín 90-41-5 201-990-9 

1117 Trans-4-sýklóhexýl-L-prólínmónóhýdróklóríð 90657-55-9 419-160-1 

1118 2-2-metýl-m-fenýlendíísósýanat (tólúen 2,6-díísósýanat) 91-08-7 202-039-0 

1119 4-2-metýl-m-fenýlendíísósýanat (tólúen 2,4-díísósýanat) 584-84-9 209-544-5 

1120 m-tólýlídendíísósýanat (tólúendíísósýanat) 26471-62-5 247-722-4 

1121 Eldsneyti, þotueldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, 

vetnissundrað, vetnað 
94114-58-6 302-694-3 

1122 Eldsneyti, dísilolía, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, 

vetnissundrað, vetnað 
94114-59-7 302-695-9 

1123 Bik, ef það inniheldur >0,005% af bensó[a]pýreni miðað við 

þyngd 
61789-60-4 263-072-4 

1124 2-bútanónoxím 96-29-7 202-496-6 

1125 Vetniskolefni, C16–20, vaxsneydd með leysi, vetnissundruð, úr 

paraffínsku eimi, leifar 
97675-88-2 307-662-2 

1126 α,α-díklórtólúen 98-87-3 202-709-2 

1127 Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum. 

viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar), sem raðast 

óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og 

jarðalkalímálma (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) miðað við 

þyngd] 

  

1128 Myndefni asetófenóns, formaldehýðs, sýklóhexýlamíns, metanóls 

og ediksýru 

 406-230-1 

1129 Flutt eða eytt   

1130 Flutt eða eytt   

1131 Trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídófenýlasó)-3-  400-810-8 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

súlfónató-1-naftólató)krómat(1-) 

1132 Blanda af: 4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenól, 4-allýl-6-(3-(6-

(3-(6-(3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)2-

hýdroxýprópýl)-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-

hýdroxýprópýl)-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý-2-

hýdroxýprópýl)-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóli, 4-allýl-6-(3-(4-allýl-

2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl)-2-(2,3-

epoxýprópýl)fenoxý)fenóli og 4-allýl-6-(3-(6-(3-(4-allýl-2,6-

bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl)-4-allýl-2-(2,3-

epoxýprópýl)fenoxý)2-hýdroxýprópýl)-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóli 

 417-470-1 

1133 Kostusrótarolía (Saussurea lappa Clarke), þegar hún er notuð sem 

ilmefni 
8023-88-9  

1134 7-etoxý-4-metýlkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni 87-05-8 201-721-5 

1135 Hexahýdrókúmarín, þegar það er notað sem ilmefni 700-82-3 211-851-4 

1136 Perú-balsam (INCI-heiti: Myroxylon pereirae), þegar það er notað 

sem ilmefni 
8007-00-9 232-352-8 

1137 Ísóbútýlnítrít 542-56-2 208-819-7 

1138 Ísópren (stöðgað), (2-metýl-1,3-bútadíen) 78-79-5 201-143-3 

1139 1-brómóprópan, n-própýlbrómíð 106-94-5 203-445-0 

1140 Klórópren (stöðgað), (2-klóróbúta-1,3-díen) 126-99-8 204-818-0 

1141 1,2,3-tríklórprópan 96-18-4 202-486-1 

1142 Etýlenglýkóldímetýleter (EGDME) 110-71-4 203-794-9 

1143 Dínókap (ISO) 39300-45-3 254-408-0 

1144 Díamínótolúen, tæknileg vara - blanda úr [4-metýl-m-

fenýlendíamíni](4) og [2-metýl-m-fenýlendíamíni](5) 

Metýl-fenýlendíamín 

25376-45-8 246-910-3 

1145 p-klórbensótríklóríð 5216-25-1 226-009-1 

1146 Dífenýleter, oktabrómafleiða 32536-52-0 251-087-9 

1147 1,2-bis(2-metoxýetoxý)etan, tríetýlenglýkóldímetýleter 

(TEGDME) 
112-49-2 203-977-3 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1148 Tetrahýdróþíópýran-3-karboxaldehýð 61571-06-0 407-330-8 

1149 4,4´-bis(dímetýlamínó)bensófenón (Michlers ketón) 90-94-8 202-027-5 

1150 (S)-oxíranmetanól-4-metýlbensensúlfónat 70987-78-9 417-210-7 

1151 1,2-bensendíkarboxýlsýra, dípentýlester, greinótt og línuleg [1] 

N-pentýl-ísópentýlþalat [2]- 

Dí-n-pentýlþalat [3] 

Díísópentýlþalat [4] 

84777-06-0 [1] 

[2] 

131-18-0 [3] 

605-50-5 [4] 

284-032-2 

 

205-017-9 

210-088-4 

1152 Bensýlbútýlþalat (BBP) 85-68-7 201-622-7 

1153 1,2-bensendíkarboxýlsýra, dí-C 7–11, greinóttir og línulegir esterar 68515-42-4 271-084-6 

1154 Blanda af: dínatríum 4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-

hýdroxý-1-(4-súlfónatófenýl) pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-

4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfónati og trínatríum 4-(3-

etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-oxídó-1-(4-

súlfónatófenýl)pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-

oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfónati 

 402-660-9 

1155 (Metýlenbis(4,1-fenýlenasó(1-(3-dímetýlamínó)própýl)-1,2-

díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýridín-5,3-díýl)))-1,1′-

dípýridíníumdíklóríðdíhýdróklóríð 

 401-500-5 

1156 2-[2-hýdroxy-3-(2-klórfenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]-7-[2-

hýdroxý-3-(3-metýlfenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]flúoren-9-ón 

 420-580-2 

1157 Asafenidín 68049-83-2  

1158 2,4,5-trímetýlanilín [1] 137-17-7 [1] 205-282-0 

2,4,5-trímetýlanilínhýdróklóríð [2] 21436-97-5 [2]  

1159 4,4′-þíódíanilín og sölt þess 139-65-1 205-370-9 

1160 4,4′-oxýdíanilín (p-amínófenýleter) og sölt þess 101-80-4 202-977-0 

1161 N,N,N´,N´-tetrametýl-4,4´-metýlendíanilín 101-61-1 202-959-2 

1162 6-metoxý-m-tólúidín, (p-kresidín) 120-71-8 204-419-1 

1163 3-etýl-2-metýl-2-(3-metýlbútýl)-1,3-oxasólidín 143860-04-2 421-150-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1164 Blanda af: 1,3,5-tris(3-amínómetýlfenýl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-

tríasín-2,4,6-tríón og blanda fáliða 3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-1-

pólý[3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-2,4,6-tríoxó-1,3,5-(1H,3H,5H)-

tríasín-1-ýl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-2,4,6-tríón 

 421-550-1 

1165 2-nítrótólúen 88-72-2 201-853-3 

1166 Tríbútýlfosfat 126-73-8 204-800-2 

1167 Naftalín 91-20-3 202-049-5 

1168 Nónýlfenól [1] 25154-52-3 [1] 246-672-0 

4-nónýlfenól, greinótt [2] 84852-15-3 [2] 284-325-5 

1169 1,1,2-tríklóretan 79-00-5 201-166-9 

1170 Flutt eða eytt   

1171 Flutt eða eytt   

1172 Allýlklórið, (3-klórprópen) 107-05-1 203-457-6 

1173 1,4-díklórbensen, (p-díklórbensen) 106-46-7 203-400-5 

1174 Bis(2-klóretýl)eter 111-44-4 203-870-1 

1175 Fenól 108-95-2 203-632-7 

1176 Bisfenól A (4,4´-ísóprópýlídendífenól) 80-05-7 201-245-8 

1177 Tríoxýmetýlen (1,3,5-tríoxan) 110-88-3 203-812-5 

1178 Própargít (ISO) 2312-35-8 219-006-1 

1179 1-klór-4-nítróbensen 100-00-5 202-809-6 

1180 Mólínat (ISO) 2212-67-1 218-661-0 

1181 Fenprópímorf (ISO) 67564-91-4 266-719-9 

1182 Flutt eða eytt   

1183 Metýlísósýanat 624-83-9 210-866-3 

1184 N,N-dímetýlanilíníumtetrakis(pentaflúorfenýl)bórat 118612-00-3 422-050-6 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1185 O,O′-(etenýlmetýlsilýlen) dí[(4-metýlpentan-2-ón)oxím]  421-870-1 

1186 Blanda í hlutföllunum 2:1: 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-

krómanýl)resorsínól-4-ýl-tris(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-

1-súlfónat) og 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-

krómanýl)resorsínólbis(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-1-

súlfónat) 

140698-96-0 414-770-4 

1187 Blanda af: myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-

dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalensúlfonats 

(1:2) og myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-

dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalínsúlfónats (1:3) 

 417-980-4 

1188 Malakítgrænt hýdróklóríð [1] 569-64-2 [1] 209-322-8 

Malakítgrænt oxalat [2] 18015-76-4 [2] 241-922-5 

1189 1-(4-klórfenýl)-4,4-dímetýl-3-(1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)pentan-3-ól 107534-96-3 403-640-2 

1190 5-(3-bútýrýl-2,4,6-trímetýlfenýl)-2-[1-(etoxýimínó)própýl]-3-

hýdroxýsýklóhex-2-en-1-ón 
138164-12-2 414-790-3 

1191 Trans-4-fenýl-L-prólín 96314-26-0 416-020-1 

1192 Flutt eða eytt   

1193 Blanda af: 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-

díetoxýfenýl)asó]-2-[(3-fosfónfenýl)asó]bensósýru og 5-[(4-[(7-

amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-díetoxýfenýl)asó]-3-

[(3-fosfónfenýl)asó]bensósýru 

163879-69-4 418-230-9 

1194 2-{}{]4-(2-ammoníóprópýlamínó)-6-[}}4-hýdroxý-3-(5-metýl-2-

metoxý-4-súlfamóýlfenýlasó)-2-súlfónatónaft-7-ýlamínó{}{]-

1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-amínóprópýlformat 

 424-260-3 

1195 5-nítró-o-tólúidín 99-55-8 [1] 202-765-8 

5-nítró-o-tólúidínhýdróklórið [2] 51085-52-0 [2] 256-960-8 

1196 1-(1-naftýlmetýl)kínólíníumklórið 65322-65-8 406-220-7 

1197 (R)-5-bróm-3-(1-metýl-2-pýrrólidínýlmetýl)-1H-indól 143322-57-0 422-390-5 

1198 Pýmetrósín (ISO) 123312-89-0 613-202-00-4 

1199 Oxadíargýl (ISO) 39807-15-3 254-637-6 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1200 Klórtólúrón (3-(3-klór-p-tólýl)-1,1-dímetýlúrea) 15545-48-9 239-592-2 

1201 N-[2-(3-asetýl-5-nítróþíófen-2-ýlasó)-5-díetýlamínófenýl] 

asetamíð 

 416-860-9 

1202 1,3-bis(vínylsúlfonýlasetamíð)própan 93629-90-4 428-350-3 

1203 p-fenetídín (4-etoxýanilín) 156-43-4 205-855-5 

1204 m-fenýlendíamín og sölt þess 108-45-2 203-584-7 

1205 Leifar (koltjara), eiming kreósótolíu, ef þær innihalda >0,005% af 

bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
92061-93-3 295-506-3 

1206 Kreósótolía, asenaftenþáttur, ísogsolía, ef hún inniheldur > 0,005% 

af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
90640-84-9 292-605-3 

1207 Kreósótolía, ef hún inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað 

við þyngd 
61789-28-4 263-047-8 

1208 Kreósót, ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við 

þyngd 
8001-58-9 232-287-5 

1209 Kretósótolía, eimi með hátt suðumark, ísogsolía, ef hún inniheldur 

> 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
70321-79-8 274-565-9 

1210 Útdráttarleifar (úr kolum), kreósótolíusýra, útdráttarleifar 

ísogsolíu, ef þær innihalda > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við 

þyngd 

122384-77-4 310-189-4 

1211 Kretósótolía, eimi með lágu suðumarki, ísogsolía, ef hún 

inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd 
70321-80-1 274-566-4 

1212 6-metoxý-2,3-pýridíndíamín og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
94166-62-8 303-358-9 

1213 2,3-naftalíndíól, við notkun í hárlitunarvörur 92-44-4 202-156-7 

1214 2,4-díamínódífenýlamín, við notkun í hárlitunarvörur 136-17-4  

1215 2,6-bis(2-hýdroxýetoxý)-3,5-pýridíndíamín og salt þess af HCl, 

við notkun í hárlitunarvörur 
117907-42-3  

1216 2-metoxýmetýl-p-amínófenól og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
135043-65-

1/29785-47-5 

 

1217 4,5-díamínó-1-metýlpýrasól og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
20055-01-

0/21616-59-1 

 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1218 4,5-díamínó-1-((4-klórfenýl)metýl)-1H-pýrasólsúlfat, við notkun í 

hárlitunarvörur 
163183-00-4  

1219 4-klór-2-amínófenól, við notkun í hárlitunarvörur 95-85-2 202-458-9 

1220 4-hýdroxýindól, við notkun í hárlitunarvörur 2380-94-1 219-177-2 

1221 4-metoxýtólúen-2,5-díamín og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
56496-88-9  

1222 5-amínó-4-flúor-2-metýlfenólsúlfat, við notkun í hárlitunarvörur 163183-01-5  

1223 N,N-díetýl-m-amínófenól, við notkun í hárlitunarvörur 91-68-9/68239-

84-9 
202-090-

9/269-478-8 

1224 N,N-dímetýl-2,6-pýridíndíamín og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
—  

1225 N-sýklópentýl-m-amínófenól, við notkun í hárlitunarvörur 104903-49-3  

1226 N-(2-metoxýetýl)-p-fenýlendíamín og salt þess af HCl, við notkun 

í hárlitunarvörur 
72584-59-

9/66566-48-1 
276-723-2 

1227 2,4-díamínó-5-metýlfenetól og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
113715-25-6  

1228 1,7-naftalíndíól, við notkun í hárlitunarvörur 575-38-2 209-383-0 

1229 3,4-díamínóbensósýra, við notkun í hárlitunarvörur 619-05-6 210-577-2 

1230 2-amínómetýl-p-amínófenól og salt þess af HCl, við notkun í 

hárlitunarvörur 
79352-72-0  

1231 Solvent Red 1 (CI 12150), við notkun í hárlitunarvörur 1229-55-6 214-968-9 

1232 Acid Orange 24 (CI 20170), við notkun í hárlitunarvörur 6.7.1320 215-296-9 

1233 Acid Red 73 (CI 27290), við notkun í hárlitunarvörur 5413-75-2 226-502-1 

1234 PEG-3,2′,2′-dí-p-fenýlendíamín 144644-13-3  

1235 6-nítró-o-tólúidín 570-24-1 209-329-6 

1236 HC Yellow nr. 11 73388-54-2  

1237 HC Orange nr. 3 81612-54-6  

1238 HC Green nr. 1 52136-25-1 257-687-7 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

1239 HC Red nr. 8 og sölt þess 13556-29-

1/97404-14-3 
- / 306-778-0 

1240 Tetrahýdró-6-nítrókínoxalín og sölt þess 158006-54-

3/41959-35-

7/73855-45-5 

 

1241 Disperse Red 15, nema sem óhreinindi í Disperse Violet 1 116-85-8 204-163-0 

1242 4-amínó-3-flúorfenól 399-95-1 402-230-0 

1243 N,N′-díhexadekýl-N,N′-bis(2-hýdroxýetýl)própandíamíð 

Bishýdroxýetýlbissetýlmalonamíð 

149591-38-8 422-560-9 

1244 1-metýl-2,4,5-tríhýdroxýbensen og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
1124-09-0 214-390-7 

1245 2,6-díhýdroxý-4-metýlpýridín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
4664-16-8 225-108-7 

1246 5-hýdroxý-1,4-bensódíoxan og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
10288-36-5 233-639-0 

1247 3,4-metýlendíoxýfenól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 533-31-3 208-561-5 

1248 3,4-metýlendíoxýanilín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 14268-66-7 238-161-6 

1249 Hýdroxpýrídínón og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 822-89-9 212-506-0 

1250 3-nítró-4-amínófenoxýetanól og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
50982-74-6  

1251 2-metoxý-4-nítrófenól (4-nítrógvæjakól) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
3251-56-7 221-839-0 

1252 CI Acid Black 131 og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 12219-01-1  

1253 1,3,5-tríhýdroxýbensen (flóróglúsínól) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
108-73-6 203-611-2 

1254 1,2,4-bensentríasetat og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 613-03-6 210-327-2 

1255 Etanól, 2,2´-imínóbis-, myndefni með epíklórhýdríni og 2-nítró-

1,4-bensendíamín (HC Blue nr. 5) og sölt þess, við notkun í 

68478-64-

8/158571-58-5 

 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

hárlitunarvörur 

1256 N-metýl-1,4-díamínóantrakínón, myndefni með epíklórhýdríni og 

mónóetanólamíni (HC Blue nr. 4) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 

158571-57-4  

1257 4-amínóbensensúlfónsýra (súlfanílsýra) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
121-57-3/515-

74-2 
204-482-

5/208-208-5 

1258 3,3'-(súlfónýlbis(2-nítró-4,1-fenýlen)imínó)bis(6-

(fenýlamínó))bensensúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í 

hárlitunarvörur 

6373-79-1 228-922-0 

1259 3(eða 5)-((4-(bensýlmetýlamínó)fenýl)asó)-1,2-(eða l,4)-dímetýl-

1H-1,2,4-tríasólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
89959-98-

8/12221-69-1 
289-660-0 

1260 2,2'-((3-klór-4-((2,6-díklór-4-nítrófenýl)asó)fenýl)imínó)bisetanól 

(Disperse Brown 1) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
23355-64-8 245-604-7 

1261 2-[[4-[etýl(2-hýdroxýetýl)amínó]fenýl]asó]-6-metoxý-3-

metýlbensóþíasólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
12270-13-2 235-546-0 

1262 2-[(4-klór-2-nítrófenýl)asó]-N-(2-metoxýfenýl)-3-oxóbútanamíð 

(Pigment Yellow 73) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
13515-40-7 236-852-7 

1263 2,2'-[(3,3'-díklór[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl)bis(asó)]bis[3-oxó-N-

fenýlbútanamíð] (Pigment Yellow 12) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 

6358-85-6 228-787-8 

1264 2,2'-(1,2-etendíýl)bis[5-((4-etoxýfenýl)asó]bensensúlfónsýra) og 

sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 
2870-32-8 220-698-2 

1265 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-6-[(4-(fenýlasó)-1-naftalenýl)asó]-1H-

pýrimídín (Solvent Black 3) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 

4197-25-5 224-087-1 

1266 3(eða 5)-[[4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýl)asó]-1-

naftýl]asó]salisýlsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 
3442-21-

5/34977-63-4 
222-351-

0/252-305-5 

1267 7-(bensóýlamínó)-4-hýdroxý-3-[[4-[(4-súlfófenýl)asó]fenýl]asó]2-

naftalensúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 
2610-11-9 220-028-9 

1268 (μ-((7,7'-imínóbis(4-hýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-(N-

metýlsúlfamóýl)fenýl)asó)naftalen-2-súlfonató))(6-)))díkúprat(2-) 

og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 

37279-54-2 253-441-8 

1269 3-[(4-(asetýlamínó)fenýl)asó]-4-hýdroxý-7-[[[[5-hýdroxý-6- 3441-14-3 222-348-4 
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(fenýlasó)-7-súlfó-2-naftalenýl]amínó]karbónýl]amínó]-2-

naftalensúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 

1270 2-naftalensúlfónsýra, 7,7’-(karbónýldíimínó)bis(4-hýdroxý-3-[[2-

súlfó-4-[(4-súlfófenýl)asó]fenýl]asó]-, og sölt hennar, við notkun í 

hárlitunarvörur 

2610-10-8/ 

25188-41-4 
220-027-3 

1271 N-(4-[bis[4-(díetýlamínó)fenýl]metýlen]-2,5-sýklóhexadíen-1-

ýlíden)-N-etýletanamíníum og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 

2390-59-2 219-231-5 

1272 2-[[(4-metoxýfenýl)metýlhýdrasónó]metýl]-1,3,3-trímetýl-3H-

indólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
54060-92-3 258-946-7 

1273 2-(2-((2,4-dímetoxýfenýl)amínó)etenýl)-1,3,3-trímetýl-3H-

indólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
4208-80-4 224-132-5 

1274 Nígrósín sem er leysanlegt í vínanda (Solvent Black 5), við notkun 

í hárlitunarvörur 
11099-03-9  

1275 3,7-bis(dímetýlamínó)-fenoxasín-5-íum og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
47367-75-

9/33203-82-6 
251-403-5 

1276 9-(dímetýlamínó)bensó[a]fenoxasín-7-íum og sölt þess, við notkun 

í hárlitunarvörur 
7057-57-0/966-

62-1 
230-338-

6/213-524-1 

1277 6-amínó-2-(2,4-dímetýlfenýl)-1H-bens[de]ísókínólín-1,3(2H)-díón 

(Solvent Yellow 44) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
2478-20-8 219-607-9 

1278 1-amínó-4-[[4-[(dímetýlamínó)metýl]fenýl]amínó]antrakínón og 

sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
67905-56-

0/12217-43-5 
267-677-

4/235-398-7 

1279 Laksaínsýra (CI Natural Red 25) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
60687-93-6  

1280 5-[(2,4-dínítrófenýl)amínó]-2-(fenýlamínó)bensensúlfónsýra og 

sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 
6373-74-

6/15347-52-1 
228-921-

5/239-377-3 

1281 4-[(4-nítrófenýl)asó]anilín (Disperse Orange 3) og sölt þess, við 

notkun í hárlitunarvörur 
730-40-

5/70170-61-5 
211-984-8 

1282 4-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 5131-58-8 225-876-3 

1283 1-amínó-4-(metýlamínó)-9,10-antrasendíón (Disperse Violet 4) og 

sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
1220-94-6 214-944-8 

1284 N-metýl-3-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
2973-21-9 221-014-5 
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1285 N1-(2-hýdroxýetýl)-4-nítró-o-fenílendíamín (HC Yellow nr. 5) og 

sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
56932-44-6 260-450-0 

1286 N1-(tris(hýdroxýmetýl))metýl-4-nítró-1,2-fenýlendíamín (HC 

Yellow nr. 3) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
56932-45-7 260-451-6 

1287 2-nítró-N-hýdroxýetýl-p-anísidín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
57524-53-5  

1288 N,N´-dímetýl-N-hýdroxýetýl-3-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, 

við notkun í hárlitunarvörur 
10228-03-2 233-549-1 

1289 3-(N-metýl-N-(4-metýlamínó-3-nítrófenýl)amínó)própan-1,2-díól 

og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
93633-79-5 403-440-5 

1290 4-etýlamínó-3-nítróbensósýra (N-etýl-3-nítró PABA) og sölt þess, 

við notkun í hárlitunarvörur 
2788-74-1 412-090-2 

1291 (8-[(4-amínó-2-nítrófenýl)asó]-7-hýdroxý-2-

naftýl)trímetýlammóníum og sölt þess, nema Basic Red 118 (CAS-

nr. 71134-97-9) sem óhreinindi í Basic Brown 17, við notkun í 

hárlitunarvörur 

71134-97-9 275-216-3 

1292 5-((4-(dímetýlamínó)fenýl)asó)-1,4-dímetýl-1H-1,2,4-tríasólíum 

og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
12221-52-2  

1293 4-(fenýlasó)-m-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
495-54-5 207-803-7 

1294 4-metýl-6-(fenýlasó)-1,3-bensendíamín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
4438-16-8 224-654-3 

1295 5-(asetýlamínó)-4-hýdroxý-3-((2-metýlfenýl)asó)-2,7-

naftalendísúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 
6441-93-6 229-231-7 

1296 4,4'-[(4-metýl-1,3-fenýlen)bis(asó)]bis[6-metýl-1,3-bensendíamín] 

(Basic Brown 4) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
4482-25-1 224-764-1 

1297 3-[[4-[[díamínó(fenýlasó)fenýl]asó]-2-metýlfenýl]asó]-N,N,N-

trímetýlbensenamíníum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
83803-99-0 280-920-9 

1298 3-[[4-[[díamínó(fenýlasó)fenýl]asó]-1-naftalenýl]asó]-N,N,N-

trímetýlbensenamíníum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
83803-98-9 280-919-3 

1299 N-[4[(4-(díetýlamínó)fenýl)fenýlmetýlen]-2,5-sýklóhexadíen-1- 633-03-4 211-190-1 
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ýlíden]-N-etýletanamíníum og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 

1300 1-[(2-hýdroxýetýl)amínó]-4-(metýlamínó)-9,10-antrasendíón og 

afleiður og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
2475-46-

9/86722-66-9 
219-604-

2/289-276-3 

1301 1,4-díamínó-2-metoxý-9,10-antrasendíón (Disperse Red 11) og 

sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
2872-48-2 220-703-8 

1302 1,4-díhýdroxý-5,8-bis[(2-hýdroxýetýl)amíno]antrakínón (Disperse 

Blue 7) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
3179-90-6 221-666-0 

1303 1-[(3-amínóprópýl)amínó]-4-(metýlamínó)antrakínón og sölt þess, 

við notkun í hárlitunarvörur 
22366-99-0 244-938-0 

1304 N-[6-[(2-klór-4-hýdroxýfenýl)imínó]-4-metoxý-3-oxó-1,4-

sýklóhexadíen-1-ýl]asetamíð (HC Yellow nr. 8) og sölt þess, við 

notkun í hárlitunarvörur 

66612-11-1 266-424-5 

1305 [6-[[3-klór-4-(metýlamínó)fenýl]imínó]-4-metýl-3-oxósýklóhexa-

1,4-díen-1-ýl]úrea (HC Red nr. 9) og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 

56330-88-2 260-116-4 

1306 3,7-bis(dímetýlamínó)fenóþíasín -5-íum og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
61-73-4 200-515-2 

1307 4,6-bis(2-hýdroxýetoxý)-m-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun 

í hárlitunarvörur 
94082-85-6  

1308 5-amínó-2,6-dímetoxý-3-hýdroxýpýridín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
104333-03-1  

1309 4,4´-díamínódífenýlamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 537-65-5 208-673-4 

1310 4-díetýlamínó-o-tólúidín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 148-71-

0/24828-38-

4/2051-79-8 

205-722-

1/246-484-

9/218-130-3 

1311 N,N-díetýl-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
93-05-0/6065-

27-6/6283-63-2 
202-214-

1/227-995-

6/228-500-6 

1312 N,N-dímetýl-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
99-98-9/6219-

73-4 
202-807-

5/228-292-7 
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1313 Tólúen-3,4-díamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 496-72-0 207-826-2 

1314 2,4-díamínó-5-metýlfenoxýetanól og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
141614-05-

3/113715-27-8 

 

1315 6-amínó-o-kresól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 17672-22-9  

1316 Hýdroxýetýlamínómetýl-p-amínófenól og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
110952-46-

0/135043-63-9 

 

1317 2-amínó-3-nítrófenól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 603-85-0 210-060-1 

1318 2-klór-5-nítró-N-hýdroxýetýl-p-fenýlendíamín og sölt þess, við 

notkun í hárlitunarvörur 
50610-28-1 256-652-3 

1319 2-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 5307-14-

2/18266-52-9 
226-164-

5/242-144-9 

1320 Hýdroxýetýl-2,6-dínítró-p-anisídín og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
122252-11-3  

1321 6-nítró-2,5-pýridínamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 69825-83-8  

1322 3,7-díamínó-2,8-dímetýl-5-fenýlfenasíníum og sölt þess, við notkun í 

hárlitunarvörur 
477-73-6 207-518-8 

1323 3-hýdroxý-4-[(2-hýdroxýnaftýl)asó]-7-nítrónaftalen-1-súlfónsýra og 

sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur 
16279-54-

2/5610-64-0 
240-379-

1/227-029-3 

1324 3-[(2-nítró-4-(tríflúormetýl)fenýl)amínó]própan-1,2-díól (HC 

Yellow nr. 6) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
104333-00-8  

1325 2-[(4-klór-2-nítrófenýl)amínó]etanól (HC Yellow nr. 12) og sölt 

þess, við notkun í hárlitunarvörur 
59320-13-7  

1326 3-[[4-[(2-hýdroxýetýl)metýlamínó]-2-nítrófenýl]amínó]-1,2-

própandíól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
173994-75-

7/102767-27-1 

 

1327 3-[[4-[etýl(2-hýdroxýetýl)amínó]-2-nítrófenýl]amínó]-1,2-

própandíól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur 
114087-41-

1/114087-42-2 

 

1328 Etanamíníum, N-[4-[[4-(díetýlamínó)fenýl)][4-(etýlamínó)-1-

naftalenýl]metýlen]-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden]-N-etýl- og sölt 

þess, við notkun í hárlitunarvörur 

2390-60-5 219-232-0 



Tilvísunar

númer 

Auðkenning efna 

Efnaheiti/INN CAS-númer EB-númer 

a b c d 

(1) Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1. 

(2) Breytt INNM-heiti 

(3) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 

(4) sjá tilvísunarnúmer 364 í II. viðauka til að fá upplýsingar um einstök innihaldsefni. 

(5) sjá tilvísunarnúmer 413 í II. viðauka til að fá upplýsingar um einstök innihaldsefni. 

 

 

 

 

 

 


