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REGLUGERÐ nr. 748/2003
um snyrtivörur, með breytingum í rgl. nr. 870/2004 og 385/2005.

Gildissvið og skilgreiningar.
1. gr.

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til framleiðslu, innflutnings, dreifingar, notkunar, innihalds og
merkinga snyrtivara ásamt kynningu þeirra. Ákvæði reglugerðar þessarar taka ekki til vöru sem fellur
undir lyfjalög nr. 93/1994.

2. gr.
Snyrtivörur eru efni eða efnablöndur sem ætlaðar eru til notkunar á mannslíkamann s.s. hörund,

hár, neglur, varir, ytri kynfæri, tennur eða slímhimnu í munni.
Snyrtivörum er einkum ætlað að hreinsa, breyta útliti, veita ilm, bæta líkamsþef eða vernda og

halda líkamshlutum í góðu ástandi.
Í 1. viðauka við reglugerð þessa er leiðbeinandi listi yfir flokka snyrtivara.

Takmarkanir.
3. gr.

Snyrtivörur mega ekki, við eðlilega notkun, vera skaðlegar heilsu manna.
Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða dreifa snyrtivörum sem innihalda efni sem flokkast

sem Carc 1 eða 2, Rep 1 eða 2, Mut 1 eða 2 og fá varnaðarmerkin sterkt eitur (Tx) eða eitur (T)
samkvæmt reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda,
sem innihalda slík efni.

Snyrtivörur sem innihalda önnur eiturefni í það miklu magni að þær flokkast sem eitur,
samkvæmt reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda,
sem innihalda slík efni, mega ekki vera á markaði til almenningsnota, nema það sé sérstaklega
heimilað annars staðar í þessari reglugerð.

4. gr.
Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða dreifa snyrtivörum sem innihalda:

a) Efni sem talin eru upp í 2. viðauka. Þó eru leyfar af efnum í 2. viðauka heimilar í snyrtivörum ef
tæknilega er ókleift að komast hjá efnaleyfum þrátt fyrir góða framleiðsluhætti.

b) Efni sem talin eru upp í 3. viðauka ef þau eru notuð utan þeirra marka eða án þeirra skilyrða sem
þar er kveðið á um.

c) Litarefni önnur en þau sem tilgreind eru í 4. viðauka. Litarefnin ber að nota innan þeirra marka
og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Snyrtivörur sem eingöngu eru ætlaðar til
hárlitunar eru undanþegnar þessu ákvæði.

d) Rotvarnarefni önnur en þau sem tilgreind eru í 5. viðauka. Rotvarnarefnin ber að nota innan
þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Heimilt er í sérstökum tilgangi að
nota efni sem merkt eru með (x) í 5. viðauka í öðrum styrk en mælt er fyrir um, ef tilgangurinn
kemur greinilega fram í kynningu vörunnar.

e) Efni til síunar útfjólublárra geisla önnur en þau sem tilgreind eru í 6. viðauka. Efnin sem ætluð
eru til síunar útfjólublárra geisla ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar
er kveðið á um.

f) [Efni og efnablöndur, þ.m.t. fullunnar snyrtivörur, sem prófaðar hafa verið á dýrum eftir að fram
hafa komið aðrar samsvarandi nothæfar prófunaraðferðir, sem ekki byggjast á dýratilraunum.
Prófunaraðferðir sem hafa verið samþykktar á Evrópska efnahagssvæðinu eru birtar í 10. viðauka
með reglugerð þessari og í fylgiskjali 8 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð
eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.
Frá 11. mars 2009 er óheimilt að markaðssetja snyrtivörur, ef þær eða innihaldsefni þeirra hafa
verið prófuð á dýrum óháð því hvort aðrar samsvarandi prófunaraðferðir hafa komið fram.
Markaðssetning er þó heimil til 11. mars 2013, þegar um er að ræða prófanir á eiturhrifum við
endurtekna notkun eða á skaðlegum áhrifum á æxlun.]*
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Merkingar.
5. gr.

Við merkingu og kynningu snyrtivara skal hafa til hliðsjónar að þær mega ekki, við eðlilega
notkun, vera skaðlegar heilsu manna. Þess skal einnig gætt að ekki sé notað orðalag, heiti, ímyndir
eða önnur tákn, sem gefa til kynna eiginleika sem snyrtivörur hafa ekki.

[Framleiðandi eða umboðsaðili á Evrópska efnahagssvæðinu getur því aðeins vakið athygli á því
á umbúðum eða í upplýsingum sem fylgja með vörunni að engar dýratilraunir hafi verið gerðar, ef
framleiðandinn og birgjar hans hafa hvorki gert eða látið gera dýratilraunir á fullunnu vörunni eða
frumgerð hennar eða neinum af innihaldsefnum hennar né notað innihaldsefni sem einhver annar
hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa nýjar snyrtivörur.]*

6. gr.
Ílát og umbúðir snyrtivara skulu merktar með óafmáanlegu, auðlæsilegu og greinilegu letri.

Merkingar skulu vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku. Þó skulu
notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir, skv. 3., 5. og 6. viðauka, vera á
íslensku nema ef eingöngu er um að ræða upptalningu á innihaldsefnum þá er heimilt að hafa
áletrunina á Norðurlandamáli öðru en finnsku.

Snyrtivörur á úðabrúsum skulu vera merktar í samræmi við sérákvæði um merkingar í reglugerð
um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík
efni.

7. gr.
Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á íláti og umbúðum fyrir snyrtivörur:

a) Nafn og heimilisfang framleiðanda, innflytjanda eða umboðsaðila á Evrópska efnahagssvæðinu.
b) Nettómagn vörunnar við pökkun hennar gefið upp í einingum metrakerfisins (kg, g, l, ml) nema

innihaldið sé minna en 5 g eða 5 ml. Umbúðir ókeypis sýna eða innri umbúðir utan um einstaka
skammta eru undanþegin þessum kröfum.

c) Lágmarksgeymsluþol, með orðunum: „best fyrir“ og þar á eftir annaðhvort dagsetning eða 
upplýsingar um hvar dagsetninguna er að finna á umbúðunum.
Dagsetningin skal vera greinileg og tilgreina annaðhvort mánuð og ár eða dag, mánuð og ár, í
þeirri röð. Ef nauðsynlegt er skal bæta við þessar upplýsingar ábendingu um skilyrði sem þarf að
uppfylla til að hægt sé að ábyrgjast tilgreint geymsluþol.
Upplýsingar um dagsetningu fyrir geymsluþol þarf ekki fyrir snyrtivörur sem hafa meira
geymsluþol en 30 mánuði. Fyrir slíkar vörur skal tilgreina tímabilið sem notandinn getur notað
vöruna sér að skaðlausu eftir að umbúðirnar hafa verið opnaðar. Tilgreina skal þessar
upplýsingar með tákninu sem birt er í 9. viðauka og á eftir því skal koma tímabilið í mánuðum
og/eða árum.

d) Sérstakar varúðarráðstafanir sem viðhafa skal við notkun sem tilgreindar eru í dálkinum
„notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir“ í 3., 5., og 6. viðauka skulu
prentaðar á umbúðir, sbr. 6. gr. Ef framangreindum áletrunum verður ekki við komið skulu þær
koma fram á fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti sem fylgir íláti og umbúðum og skal það
gefið til kynna á umbúðum og íláti annaðhvort með styttum upplýsingum eða tákni, sbr. 8.
viðauka.

e) Númer framleiðslulotu eða framleiðslunúmer. Ef vörur eru í smáum ílátum er nægjanlegt að
þessar upplýsingar komi fram á ytri umbúðum.

f) Tilætluð notkun vörunnar, nema það komi skýrt fram í kynningu hennar.
g) Innihaldsefni snyrtivara við framleiðslu í röð eftir minnkandi magni, sbr. 8., 9. og 10. gr. Listinn
yfir efnin beri yfirskriftina „innihaldsefni“ (ingredients).
Ef þessu verður ekki við komið skal innihald vörunnar tilgreint á fylgiseðli, merkimiða, límmiða
eða korti sem fylgir íláti og umbúðum og skal það gefið til kynna á umbúðum og íláti annaðhvort
með styttum upplýsingum eða tákni, sbr. 8. viðauka.

8. gr.
Heimilt er að tilgreina innihaldsefni að styrkleika undir 1% á íláti og umbúðum í hvaða röð sem

er á eftir efnum sem eru yfir 1% að styrkleika.
Heimilt er að tilgreina litarefni í hvaða röð sem er á eftir öðrum innihaldsefnum.
Eftirfarandi efni eru ekki talin til innihaldsefna:
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a) Óhreinindi í hráefnum sem notuð eru.
b) Tæknileg hjálparefni sem eru notuð við framleiðslu en eru ekki í fullunninni vöru.
c) Efni sem eru aðeins notuð í takmörkuðu magni sem leysar eða burðarefni fyrir efnablöndur sem

gefa ilm eða angan.

9. gr.
Innihaldsefni sem skráð eru á ílát og umbúðir skal tilgreina með heiti í samræmi við nafnakerfi

fyrir innihaldsefni snyrtivara INCI1. Ef slíkt heiti er ekki til skal nota efnaheiti, CTFA2-heiti, heiti í
Evrópsku lyfjaskránni, heiti samkvæmt tilmælum WHO3, EINECS4-, IUPAC5-, CAS6- eða CI7-númer
(litaskrárnúmer).

Fyrir efnablöndur sem gefa ilm og angan og þau hráefni sem þær eru unnar úr nægir að nota
orðin „ilmefni“ eða „lyktarefni“ („perfume“ eða „aroma“), þar sem þeirra er getið í lista yfir 
innihaldsefni, sbr. g) lið 7. gr. Þó skal geta þeirra efna með nafni sem krafist er að tilgreind séu í
dálkinum „aðrar takmarkanir og kröfur“ í 3. viðauka.

Fyrir snyrtivörur sem framleiddar eru í mörgum litbrigðum er heimilt að skrá öll litarefni á
merkimiðann að því tilskildu að orðunum „getur innihaldið“ („may contain“) eða tákninu „+/-“ sé 
bætt við fyrir framan.

10. gr.
Þar sem því verður ekki við komið að birta upplýsingarnar sem um getur í g-lið 7. gr. á íláti,

umbúðum, fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti, vegna stærðar, gerðar eða lögunar vörunnar, t.d.
þegar um er að ræða sápu, baðkúlur og aðrar smávörur, skal birta þær í tilkynningu við ílátið þar sem
viðkomandi snyrtivara er til sýnis og sölu.

Undanþágur frá merkingum.
11. gr.

Þegar snyrtivara er markaðssett á Íslandi og um er að ræða fyrstu markaðssetningu hennar á
Evrópska efnahagssvæðinu er framleiðanda, innflytjanda eða umboðsmanni heimilt vegna
viðskiptaleyndar að sækja um undanþágu frá ákvæðum um merkingu með upplýsingum um ákveðin
innihaldsefni, sbr. g-lið 7. gr. Sækja skal um undanþáguna áður en varan er sett á markað og skal
umsóknin send Umhverfisstofnun.

12. gr.
Umsókn um undanþágu frá innihaldsmerkingum, skv. 11. gr., skulu fylgja eftirfarandi

upplýsingar:
a) Nafn umsækjanda og/eða heiti fyrirtækis.
b) Heimilisfang umsækjanda.
c) Nákvæmar upplýsingar um innihaldsefni sem undanþágan á að ná til, þar með talið:

1) CAS-, EINECS- og CI-númer, almennt efnaheiti, IUPAC-heiti, INCI-heiti, heiti í
Evrópsku lyfjaskránni og heiti samkvæmt tilmælum WHO,

2) ELINCS8-heiti og númer sem efninu er úthlutað ef tilkynnt hefur verið um það í samræmi
við tilskipun ráðsins 67/548/EBE9, ásamt upplýsingum um samþykki eða synjun
umsóknar um undanþágu samkvæmt 19. gr. þeirrar tilskipunar.

1 INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredient.
2 CTFA: Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association in USA.
3 WHO: World Health Organization–Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.
4 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances–Evrópuskrá yfir markaðssett
efni.
5 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.
6 CAS: Chemical Abstract Service
7 CI: Color-Index–Litaskrá, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England
1979.
8 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances–Evrópuskrá yfir tilkynnt efni.
9 Stjtíð. EB nr. L 196, 16. 8. 1967, bls. 1.
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Ef heiti eða númer sem um getur í 1. og 2. tölul. hér að framan eru ekki til, t.d. þegar um er að
ræða náttúruleg innihaldsefni, skal getið um heiti undirstöðuefnis, heiti plöntu- eða dýra-
hlutans sem efnið er unnið úr svo og heiti hjálpar- og burðarefna, t.d. leysiefna.

d) Mat á öryggi fullunninnar vöru með tilliti til heilsu manna. Taka skal mið af efnafræðilegri
byggingu og áhrifum innihaldsefna á heilsu ásamt notkunarsviði vörunnar.

e) Fyrirhuguð notkun efnisins, einkum upplýsingar um vöruflokka sem það er ætlað í.
f) Ítarleg greinargerð um ástæður fyrir því að sótt er um undanþágu.
g) Heiti allra vörutegunda sem nota á efnið eða efnin í, séu þau þekkt, ásamt nákvæmum

upplýsingum um sérhvert vöruheiti. Ef varan hefur ekki fengið nafn má tilkynna það síðar,
þó eigi síðar en 15 dögum áður en hún er sett á markað. Ef efnið er notað í margar
vörutegundir er nægilegt að leggja fram eina umsókn, að því tilskildu að Umhverfisstofnun
fái skýrar upplýsingar um hverja vörutegund fyrir sig.

h) Yfirlýsing þar sem fram kemur hvort sams konar umsókn vegna viðkomandi efnis hefur verið
send lögbæru yfirvaldi í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu ásamt upplýsingum um
niðurstöðu þeirrar umsóknar.

13. gr.
Umhverfisstofnun skal taka umsókn um undanþágu til umfjöllunar og tilkynna umsækjanda

ákvörðunina skriflega innan fjögurra mánaða frá því umsókn berst. Við sérstakar aðstæður er heimilt
að lengja umfjöllun um umsókn um allt að tvo mánuði en skal þá tilkynna umsækjanda það skriflega
og hvenær ákvörðun muni liggja fyrir.

Ef umsókn er samþykkt skal senda umsækjanda skráningartölu sem vörunni er úthlutað.
Skráningartalan skal koma fram í innihaldslýsingu í stað innihaldsefnis vörunnar sem um ræðir, sbr.
g-lið 7. gr.

Sé umsækjanda synjað um undanþágu skal það rökstutt og skulu umsækjanda látnar í té
upplýsingar um áfrýjunarleiðir og áfrýjunarfrest.

14. gr.
Allar breytingar á upplýsingum, sem lagðar hafa verið fram skv. 12. gr., skulu sendar svo skjótt

sem verða má til Umhverfisstofnunar.
Verði breytingar gerðar á heitum snyrtivara með umræddu efni skal tilkynna það

Umhverfisstofnun eigi síðar en 15 dögum áður en vörurnar eru markaðssettar undir nýju heiti.
Umhverfisstofnun er heimilt að fella undanþágu úr gildi með hliðsjón af breytingunum sem um

getur í 1. mgr. eða ef þörf krefur vegna nýrra upplýsinga, einkum ef þær varða heilsu manna. Slík
ákvörðun skal tilkynnt umsækjanda innan þess frests og í samræmi við þá málsmeðferð sem um getur
í 13. gr.

15. gr.
Veitt undanþága gildir í 5 ár. Ef aðili sem fengið hefur undanþágu telur að sérstakar ástæður séu

til þess að lengja gildistíma undanþágunnar getur hann lagt fram rökstudda umsókn um slíka beiðni til
Umhverfisstofnunar.

Úrskurða skal um umsókn um framlengingu gildistímans innan sama frests og með sömu
skilyrðum og um getur í 13. gr.

Gildistíma undanþágu má ekki framlengja lengur en þrjú ár.

Tilkynningaskylda, starfsleyfi, eftirlit og rannsóknir.
16. gr.

Þegar snyrtivara er markaðssett á Íslandi og um er að ræða fyrstu markaðssetningu á Evrópska
efnahagssvæðinu skal framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður tilkynna Umhverfisstofnun um
heimilisfang framleiðanda snyrtivörunnar eða heimilisfang þess aðila sem annast innflutning hennar
áður en hún er sett á markað.

17. gr.
Fyrirtæki sem framleiðir snyrtivörur skal hafa starfsleyfi í gildi frá viðkomandi heilbrigðisnefnd,

sbr. ákvæði í reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
Verslun með snyrtivörur, bæði heildsala og smásala, skal hafa starfsleyfi í gildi frá viðkomandi

heilbrigðisnefnd, sbr. ákvæði í reglugerð um hollustuhætti.
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18. gr.
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar, hefur eftirlit með því að

ákvæðum reglugerðar þessarar sé framfylgt.

19. gr.
Framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður snyrtivara skal hafa eftirfarandi upplýsingar

tiltækar fyrir eftirlitsaðila:
a) Efnasamsetningu vörunnar. Þegar um er að ræða ilmvötn eða ilmgefandi blöndur skal einnig

koma fram heiti og flokkunarnúmer ilmefnablöndu ásamt upplýsingum um birgja.
b) Eðlisefna- og örverufræðilegar tækniforskriftir hráefna og fullunninna vara, hreinleika efnanna

og vottorð um örverufræðilegt eftirlit sem gilda fyrir viðkomandi snyrtivörur.
c) Framleiðsluaðferð í samræmi við góða framleiðsluhætti.
d) Mat á öryggi fullunninnar snyrtivöru með tilliti til heilsu manna. Taka skal mið af efnafræðilegri

byggingu og áhrifum innihaldsefna á heilsu ásamt notkunarsviði vörunnar. Taka skal sérstakt
tillit til þess hvar á líkamann varan skal notuð og hver markhópurinn er. Meðal annars skal vera
sérstakt mat fyrir snyrtivörur sem ætlaðar eru börnum yngri en þriggja ára og fyrir snyrtivörur
sem eingöngu eru ætlaðar til notkunar útvortis á viðkvæmum stöðum líkamans.

e) Nafn og heimilisfang eins eða fleiri einstaklinga sem annast matið, sbr. d-lið.
f) Fyrirliggjandi upplýsingar um óæskileg áhrif á heilsu manna vegna notkunar viðkomandi

snyrtivöru.
g) Gögn er staðfesta verkun sem viðkomandi vara er sögð hafa ef eðli vörunnar eða áhrifanna gefa

tilefni til.
h) [Gögn um allar prófanir á dýrum sem hafa verið framkvæmdar við þróun vörunnar eða

öryggismat á henni eða innihaldsefnum hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem hafa verið
gerðar til að uppfylla kröfur í lögum eða reglum landa utan Evrópska efnahagssvæðisins.]*

20. gr.
Rannsóknir á efnainnihaldi snyrtivara skulu framkvæmdar samkvæmt ákvæðum tilskipana um

greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, sbr. 7. viðauka.

21. gr.
Umhverfisstofnun skal ef svo ber undir annast rannsóknir vegna opinbers eftirlits með

snyrtivörum. Stofnunin getur þó falið öðrum viðurkenndum rannsóknastofnunum, innlendum eða
erlendum, að annast slíkar rannsóknir. Farið skal með niðurstöður rannsókna sem trúnaðarmál.

22. gr.
Hafi eftirlitsaðili rökstudda ástæðu til að ætla að tilteknar snyrtivörur, þrátt fyrir að uppfylla

skilyrði reglugerðar þessarar, geti skaðað heilsu manna, þá er honum heimilt að stöðva sölu eða
takmarka dreifingu vörunnar tímabundið á meðan rannsókn, sem ekki skal taka lengri tíma en fjórar
vikur, fer fram. Þó er heimilt að framlengja þennan frest um allt að fjórar vikur ef sérstakar ástæður
vegna rannsóknarinnar krefjast að stöðvun sölu eða takmörkun á dreifingu vöru verði framlengd.

Telji eftirlitsaðili eftir rannsókn á snyrtivöru þeirri sem sala hefur verið stöðvuð á eða dreifing
hennar takmörkuð, að hún sé skaðleg heilsu manna þá er honum heimilt með rökstuðningi að stöðva
sölu og dreifingu vörunnar. Framleiðandi eða innflytjandi ber kostnað vegna þeirra sýnishorna sem
send eru til rannsóknar svo og allan kostnað af afturköllun vöru. Framleiðandi eða innflytjandi ber
allan kostnað af tilkynningu um hættulega vöru sem beint er til almennings, svo sem kostnað við
tilkynningu í fjölmiðlum.

Ýmis ákvæði og gildistaka.
23. gr.

Innlendur framleiðandi eða innflytjandi er ábyrgur fyrir því að snyrtivörur hér á markaði séu í
samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

24. gr.
Með brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið samkvæmt 26. gr. laga nr. 52/1988, um

eiturefni og hættuleg efni, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
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25. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með

síðari breytingum.
Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 1. til 8. tölul. XVI. kafla II. viðauka samningsins um

Evrópskt efnahagssvæði, tilskipun 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur,
ásamt breytingum í tilskipunum 79/661/EBE, 82/147/EBE, 82/368/EBE, 83/191/EBE, 83/341/EBE,
83/496/EBE, 83/574/EBE, 84/415/EBE, 85/391/EBE, 86/179/EBE, 86/199/EBE, 87/137/EBE,
88/233/EBE, 88/667/EBE, 89/174/EBE, 89/679/EBE, 90/121/EBE, 91/184/EBE, 92/8/EBE,
92/86/EBE, 93/35/EBE, 93/47/EBE, 94/32/EB, 95/17/EB, 95/34/EB, 96/41/EB, 97/1/EB, 97/18/EB,
97/45/EB, 98/16/EB, 98/62/EB, 2000/6/EB, 2000/11/EB, 2000/41/EB, 2002/34/EB, 2003/1/EB,
2003/15/EB, 2003/16/EB, 2003/80/EB, 2003/83/EB, 2004/87/EB, 2004/88/EB, 2004/93/EB,
[2004/94/EB og 2005/9/EB]* svo og tilskipun 80/1335/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi nauðsynlegar greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, ásamt breytingum í
tilskipunum 87/143/EBE, 82/434/EBE, 90/207/EBE, 83/514/EBE, 85/490/EBE, 93/73/EBE, 95/32/EB
og 96/45/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 776/1998, um
snyrtivörur, með síðari breytingum.

Ákvæði til bráðabirgða.
Heimilt er til 11. mars 2005 að setja á markað snyrtivörur sem ekki uppfylla ákvæði 3. mgr. 7. gr.

reglugerðar þessarar.
Breytingar á færslum með EB-tilvísunarnúmer 14 og 60-62 í 3. viðauka A með reglugerð þessari

og ákvæði um ný efni með EB-tilvísunarnúmer 93-95 í 3. viðauka A með reglugerð þessari öðlast
gildi 24. mars 2005.

Breyting á færslu með EB-tilvísunarnúmer 36 í 5. viðauka með reglugerð þessari öðlast gildi 24.
mars 2005.

Sex mánuðum frá gildistöku framangreindra breytinga á 3. og 5. viðauka er með öllu óheimilt að
selja snyrtivörur sem ekki uppfylla þær kröfur.

* Textar í hornklofa eru breytingar á reglugerð 748/2003 settar með reglugerð nr. 385/2005. Í
gildistökugreininni eru tilvísanir aðlagaðar að uppsetningu frumreglugerðarinnar.

Í viðaukum eru breytingar og viðbætur einkenndar með feitu letri.

Umhverfisráðuneytinu, 29. september 2003.

Siv Friðleifsdóttir.
Magnús Jóhannesson.

1. VIÐAUKI
Leiðbeinandi listi yfir flokka snyrtivara.

1. Krem, fleyti, húðmjólk, hlaup og olíur fyrir húð (hendur, andlit, fætur o.s.frv.).
2. Andlitsmaskar.
3. Lituð dagkrem (fljótandi, pasti, púður).
4. Förðunarpúður, baðpúður, hreinlætispúður o.s.frv.
5. Handsápa, ilmsápa o.s.frv.
6. Ilmvatn, snyrtivatn og kölnarvatn.
7. Bað- og steypibaðsvörur (sölt, froða, olía, hlaup o.s.frv.).
8. Háreyðingarvörur.
9. Lyktareyðir, svitalyktareyðir.

10. Hársnyrtivörur;
hárlitunar- og aflitunarvörur,
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hárliðunar- og afliðunarvörur, festir,
hárlagningarvörur,
hárhreinsivörur (vökvi, hárhreinsiduft, hárþvottalögur),
hárnæringarvörur (vökvi, krem, olía),
hárgreiðsluvörur (vökvi, hárlakk, hárgljái).

11. Rakstursvörur (sápa, froða, vökvi o.s.frv.).
12. Andlits- og augnförðunarvörur og viðeigandi hreinsiefni.
13. Varaáburður.
14. Vörur til tann- og munnhirðu.
15. Naglasnyrtivörur og naglalakk.
16. Vörur fyrir viðkvæm þrif útvortis.
17. Sólbaðsvörur.
18. Brúnkukrem án sólar.
19. Efni til að lýsa húð.
20. Efni sem vinna gegn hrukkum.

2. VIÐAUKI
Listi yfir efni sem óheimilt er að nota í snyrtivörur.

Dálkur a; efnum raðað í stafrófsröð nema olíu- og kolaefnum sem er raðað í EB-
tilvísunarnúmeraröð í sérstökum lista aftast í viðaukanum.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).
Dálkur c; birting efnanna í viðauka II við tilskipun 76/768/EBE, með síðari breytingum, ef annað er

ekki tekið fram.

Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
Aconitum napellus L.; blöð, rætur og útdráttur úr jurtinni 84603-50-9 11
Adonis vernalis L. og útdráttur úr jurtinni 84649-73-0 13
adrenalín (epinefrín) 51-43-4 14
akónítín og sölt þess 302-27-2 12
akrýlamíð, önnur en þau sem getið er annars staðar í þessari
reglugerð

79-06-1 681

akrýlónítríl 107-13-1 682
alaklór 15972-60-8 1028
alanrótarolía, ef notað sem ilmefni (Inula helenium) 97676-35-2 423
aldrin 309-00-2 1057
alkalípentasýanónítrósýlferrat(II) 255
alkanar, C10-13, klór- 85535-84-8 1109
sek-alkýl- og alkanólamín og sölt þeirra 411
O-alkýldíþíókarbónsýrusölt 336
alkýnalkóhól, esterar þeirra og sölt 16
allóklamíð og sölt þess 5486-77-1 19
2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýl-asetamíð og sölt þess
(estíl)

305-13-5 224

4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenól [1], 4-allýl-6-[3-[6-[3-
[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxý-própýl)-fenoxý)-2-hýdroxý-
própýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxý-própýl)fenoxý]-2-hýdroxý-própýl
]-4-allýl-2-(2,3-epoxý-própýl)fenoxý]-2-hýdroxý-própýl]-2(2,3-
epoxýprópýl)-fenól [2], 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-
epoxýprópýl-fenoxý)-2-hýdroxý-própýl]-2-(2,3-
epoxýprópýl)fenól [3], 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-
epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-

EB-nr.
417-470-1

1132
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-
epoxýprópýl)fenól [4], blanda af [1], [2], [3] og [4]
allýlglýsidýleter 106-92-3 997
allýlísóþíósýanat (sinnepsolía) 57-06-7 18
ambenómíumklóríð og önnur sölt þess
([oxalýlbis(imínóetýlen)]-bis(2-klórbensýl)-
díetýlammóníumsölt)

7648-98-8 132

amfetamín, sölt þess og afleiður ásamt söltum afleiðanna 300-62-9 21
amitrol 61-82-5 1081
amín sem virka á miðtaugakerfið („sympathicomimetic amines“); 
öll efni sem upp eru talin á fyrsta lista yfir lyfseðilsskyld lyf og
sem vitnað er til í ákvörðun Evrópuráðsins AP (69) 2

21

2-amínó-1,2-bis(4-metoxýfenýl)etanól og sölt þess 530-34-7 29
4-amínó-2-nítrófenól 119-34-6 412
2-amínó-4-nítrófenól 99-57-0 383
2-amínó-5-nítrófenól 121-88-0 384
4-amínóazóbenzen 60-09-3 990
o-amínóazótólúen (AAT) 97-56-3 989
4-amínóbensósýruesterar með óbundinn amínóhóp að
undanskildu 2,3-díhýdroxýprópýl-4-amínóbensóati

167

amínókaprónsýra og sölt hennar 60-32-2 7
4-amínósalisýlsýra og sölt hennar 65-49-6 31
amítriptýlín og sölt þess 50-48-6 146
Ammi majus og útdráttur úr jurtinni t. d.
ammidín

90320-46-0 35

amýdríkaín og sölt þess (1,1-bis(dímetýl-
amínómetýl)própýlbensóat og sölt þess)

302-70-5 143

amýl-4-dímetýlamínóbensóat, blanda af ísómerum (padimat A) 14779-78-3 381
amýlenklóríð (2,3-díklór-2-metýlbútan) 507-45-9 36
amýlnítrítsambönd 110-46-3 247
amýlókaín og sölt þess (1-dímetýlamínómetýl-1-
metýlprópýlbensóat og sölt þess)

644-26-8 50

Anamirta cocculus L.; ávöxtur 124-87-8 106
andrógensambönd og öll efni með karlhormónsvirkni 37
anilín, sölt þess ásamt halógen- og súlfóafleiðum 62-53-3 22
o-anisidín 90-04-0 708
antiandrógen sterar 390
antimon og sambönd þess 7440-36-0 40
antrasenolía 120-12-7 38
Apocynum cannabinum L. og útdráttur úr jurtinni 84603-51-0 41
apómorfín og sölt þess 58-00-4 42
aprónalíð (2-ísóprópýlpent-4-enóýlþvagefni) 528-92-7 216
arekólín 63-75-2 238
aristólokíasýra og sölt hennar,
Aristolochia spp og afurðir hennar

313-67-7 365

arsen og sambönd þess 7440-38-2 43
asametóníumbrómíð og önnur sölt þess 306-53-6 121
asasýklónól og sölt þess 115-46-8 286
asbest 12001-28-4 762
asenókúmaról 152-72-7 254
asetamíð 60-35-5 1076
6-asetoxý-2,4-dímetýl-1,3-díoxan (dímetoxan) (2,6-dímetýl-
1,3-díoxan-4-ýlasetat)

828-00-2 368

asetófenón, myndefni með formaldehýði, sýklóhexýlamíni,
metanóli og ediksýru

EB-nr.
406-230-1

1128
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
asetónítríl 75-05-8 393
asetýlenklóríðsambönd (díklóretýlensambönd) 126
asetýletýltetrametýltetralín (AETT) (3’-etýl-5’,6’,7’,8’-
tetrahýdró-5’,6’,8’,8’-tetrametýl-2’-asetónafton)

88-29-9 362

asetýlkólín og sölt þess
(2-asetóxýetýltrímetýlammóníumhýdroxíð)

51-84-3 2

Atropa belladonna L. og útdráttur úr jurtinni 8007-93-0 44
atrópín, sölt þess og afleiður 51-55-8 45
aziridín 151-56-4 733
azóbenzen 103-33-3 727
ávana- og fíkniefni, náttúruleg og framleidd, sem talin eru upp í
töflu I og II í „The single convention on narcotic drugs“ (Treaty 
Series No 34 (1965)); undirritað í New York 30. mars 1961

306

barbitúröt 220
baríumsölt, að undanskildu:
- baríumsúlfat
- baríumsúlfíð með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3.

viðauka (tilv.nr. 23, jarðalkalísúlfíð)
- baríumlökk, -litarefni og -sölt af litarefnunum sem merkt eru
með (x) í 4. viðauka

46

bemegríð og sölt þess 64-65-3 183
benaktýsín 302-40-9 157
bendróflúmetíasíð og afleiður þess 73-48-3 53
benomýl 17804-35-2 1035
bensamín og sölt þess (2,2,6-trímetýl-4-piperidýlbensóat) 500-34-5 51
bensasepín- og bensódíasepínsambönd, sölt og afleiður þeirra 49
bensatrópín og sölt þess 86-13-5 158
bensen 71-43-2 47
1,2-bensendíamín og sölt þess
(o-fenýlendíamín og sölt þess)

95-54-5 363

bensidín 92-87-5 26
bensilóníumbrómíð 1050-48-2 60
bensimídasólon 615-16-7 48
4-bensýloxýfenól (4-fenýlmetoxýfenól) 103-16-2 178
bensýlsýaníð, ef notað sem ilmefni 140-29-4 424
benz[a]antrasen 56-55-3 638
benzidín með azólitarefnum 720
benzidínasetat 36341-27-2 717
benzidíndíhýdróklóríð 531-85-1 713
benzidínsúlfat 21136-70-9 716
benzó[e]asefenantrýlen 205-99-2 641
benzó[j]flúoranten 205-82-3 640
benzó[k]flúoranten 207-08-9 642
benzó[d,e,f]krýsen, benzó[a]pýren 50-32-8 612
benzó[e]pýren 192-97-2 639
benzýl-2,4-díbrómbútanóat 23085-60-1 1045
beryllíum og sambönd þess 7440-41-7 54
betoxýkaín og sölt þess 3818-62-0 23
bietamiverin 479-81-2 287
N,N-bis(2-klóretýl)metýlamín-N-oxíð
og sölt þess

126-85-2 86

3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)þalíð (fenólþalín) 77-09-8 417
1,1-bis(dímetýlamínómetýl)própýlbensóat og sölt þess
(amýdríkaín og sölt þess)

302-70-5 143
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
1,3-bis(2,3-epoxýprópoxý)benzen, resorsínóldíglýsidýleter 101-90-6 992
bis(2-etýlhexýl)þalat 117-81-7 677
4-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-4H-1,2,4-tríazól] [1],
1-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-1H-1,2,4-tríazól][2],
blanda af [1] og [2]

EB-nr.
403-250-2

754

bis(2-metoxýetýl)eter 111-96-6 676
bis(2-metoxýetýl)þalat 117-82-8 678
bis(η5-sýklópentadíenýl)-bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-ýl]-
fenýl)títan

125051-32-3 1009

[[1,1´-bífenýl]-4,4´-díýl]díammóníumsúlfat 531-86-2 714
bífenýl-2-ýlamín 90-41-5 1116
bífenýl-4-ýlamín og sölt þess 92-67-1 726
bínapakrýl 485-31-4 688
2,2´-bíoxíran 1464-53-5 662
4,4´-bí-o-tólúidín 119-93-7 721
4,4´-bí-o-tólúidíndíhýdróklóríð 612-82-8 722
4,4´-bí-o-tólúidínsúlfat 74753-18-7 724
bíþíónól 97-18-7 352
blásýra og sölt hennar 74-90-8 111
blý og sambönd þess 7439-92-1 289
bóluefni, toxín og blóðvatn, sem talin eru upp í tilskipun
75/319/EBE um læknislyf, 2. viðauka

323

bretýlíumtosílat 61-75-6 56
bróm 7726-95-6 55
1-bróm-3,4,5-tríflúorbenzen 138526-69-9 1017
brómetan 74-96-4 1097
brómetýlen, brómeten 593-60-2 653
brómfeníramín og sölt þess 86-22-6 59
brómísóval 496-67-3 58
brómmetan 74-83-9 1094
2-brómprópan 75-26-3 644
brúsín 357-57-3 62
búta-1,3-díen 106-99-0 463
bútan, ef það inniheldur≥ 0,1% af bútadíeni 106-97-8 465
bútanilíkaín og sölt þess 3785-21-5 90
2-bútanonoxím 96-29-7 1124
bútópiprín og sölt þess 55837-15-5 288
5-tert-bútýl-1,2,3-trímetýl-4,6-dínítróbensen (musk tibetene) 145-39-1 422
1-bútýl-3-(N-krótonoýlsúlfanilýl)þvagefni 52964-42-8 108
4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen (musk ambrette) 83-66-9 414
4-tert-bútýlfenól 98-54-4 340
2-(4-tert-bútýlfenýl)etanól 5406-86-0 1071
bútýlglýsidýleter 2426-08-6 1050
4-tert-bútýlpýrókatekól 98-29-3 341
Chenopodium ambrosioides (rokgjörn olía) 8006-99-3 76
Claviceps purpurea Tul., alkalóíðar og útdráttur úr jurtinni 84775-56-4 98
Colchicum autumnale L. og útdráttur úr jurtinni 84696-03-7 104
Conium maculatum L.; ávöxtur, duft og útdráttur úr jurtinni 85116-75-2 99
Croton tiglium (krótonolía) 8001-28-3 107
damínózíð 1596-84-5 1027
Datura stramonium L. og útdráttur úr jurtinni 84696-08-2 301
DDT (klófenótan) 50-29-3 123
deanólaseglúmat 3342-61-8 3
dekametonbrómíð 541-22-0 214
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
dekametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt 214
dextrómetorfan og sölt þess 125-71-3 226
dextróprópoxýfen 469-62-5 116
digitalín og allir heterósíðar af Digitalis purpurea L. 752-61-4 134
Disperse Yellow 3 2832-40-8 1055
díallat 2303-16-4 1044
2,4-díamínóanisól og sölt þess (1-metoxý-2,4-bensendíamín og
sölt þess)

615-05-4 376

2,5-díamínóanisól og sölt þess (1-metoxý-2,5-bensendíamín og
sölt þess)

5307-02-8 377

2,4-díamínófenýletanól og sölt þess 14572-93-1 407
2,6 díamínótólúen (2-metýl-m-fenýlendíamín) 823-40-5 413
2,4 díamínótólúen og sölt þess
(4-metýl-m-fenýlendíamín)

95-80-7 364

o-díanisidín með azólitarefnum 711
o-díanisidín, sölt 710
O,O’-díasetýl-N-allýl-N-normorfín 2748-74-5 117
díazómetan 334-88-3 699
díbenz[a,h]antrasen 53-70-3 637
1,2-díbrómetan 106-93-4 651
5-(α,β-díbrómfenetýl)-5-metýlhýdantoín 511-75-1 119
3,5-díbróm-4-hýdroxýbenzónítríl 1689-84-5 1031
1,2-díbróm-3-klórprópan 96-12-8 646
2,2-díbróm-2-nítróetanól 69094-18-4 1090
2,3-díbróm-1-própanól 96-13-9 647
díbrómsalisýlanilíðsambönd 24556-64-7 351
2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat 1689-99-2 1032
díbútýlþalat 84-74-2 675
díeldrin 60-57-1 1078
díetýl-4-nítrófenýlfosfat 311-45-5 170
2-díetýlamínóetýl-3-hýdroxý-4-fenýlbensóat og sölt þess 128
3-díetýlamínóprópýlsinnamat 538-66-9 130
díetýlkarbamóýlklóríð 88-10-8 1112
díetýlmaleat, ef notað sem ilmefni 141-05-9 426
O,O-díetýl-O-4-nítrófenýlþíófosfat (paraþíon) 56-38-2 131
díetýlsúlfat 64-67-5 749
dífenhýdramín og sölt þess 58-73-1 339
dífenkloxasín 5617-26-5 270
dífenoxýlathýdróklóríð 3810-80-8 80
5,5-dífenýl-4-imídasólídon 3254-93-1 160
dífenýlamín, ef notað sem ilmefni 122-39-4 434
1,3-dífenýlgúanidín 102-06-7 993
dífenýlpýralín og sölt þess 147-20-6 154
4,4’-díhýdroxý-3,3’-(3-metýlþíó-própýliden)díkúmarin 207
2,2’-díhýdroxý-3,3’,5,5’,6,6’-hexaklór-dífenýlmetan
(hexaklórófen)

70-30-4 371

2,4-díhýdroxý-3-metýlbensaldehýð, ef notað sem ilmefni 6248-20-0 428
4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5-
nítróantrakínon

114565-66-1 1002

3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metýl-4-fenýl-2H,5H-pýranó(3,2-c)-1-
bensópýran-5-on (sýklókúmaról)

518-20-7 234

6,7-díhýdrógeraníól, ef notað sem ilmefni
(3,7-dímetýl-2-okten-1-ól)

40607-48-5 429

(S)-2,3-díhýdró-1H-indól-2-karboxýlsýra 79815-20-6 1104
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
díhýdrókúmarín, ef notað sem ilmefni 119-84-6 427
díhýdrótakysteról 67-96-9 342
5,5’-díísóprópýl-2,2’-dímetýlbífenýl-4,4’-díýldíhýpójoðíð
(joðtýmól)

552-22-7 361

2,6-díjoð-4-sýanófenýloktanóat, ioxýniloktanóat 3861-47-0 1063
2,3-díklór-2-metýlbútan (amýlenklóríð) 507-45-9 36
3,3´-díklórbenzidín 91-94-1 712
3,3´-díklórbenzidíndíhýdrógenbis(súlfat) 64969-34-2 718
3,3´-díklórbenzidíndíhýdróklóríð 612-83-9 715
3,3´-díklórbenzidínsúlfat 74332-73-3 719
1,4-díklórbút-2-en 764-41-0 654
díklóretansambönd (etýlenklóríðsambönd) 1300-21-6 125
díklóretýlensambönd (asetýlenklóríðsambönd) 126
(+/-)2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1H-1,2,4-tríazól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-
tetraflúoretýleter

112281-77-3 1001

1,3-díklór-2-própanól 96-23-1 648
2,3-díklórprópen 78-88-6 1102
díklórsalisýlanilíðsambönd 1147-98-4 349
α,α-díklórtólúen 98-87-3 1126
díkúmaról 66-76-2 231
dímetoxan (6-asetoxý-2,4-dímetýl-1,3-díoxan) (2,6-dímetýl-
1,3-díoxan-4-ýlasetat)

828-00-2 368

3,3´-dímetoxýbenzidín 119-90-4 709
2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímetoxan) (6-asetoxý-2,4-
dímetýl-1,3-díoxan)

828-00-2 368

3,7-dímetýl-2-okten-1-ól, ef notað sem ilmefni (6,7-
díhýdrógeraníól)

40607-48-5 429

6,10-dímetýl-3,5,9-undekatríen-2-on, ef notað sem ilmefni 141-10-6 433
7,11-dímetýl-4,6,10-dódekatríen-3-on, ef notað sem ilmefni 26651-96-7 432
4,6-dímetýl-8-tert-bútýlkúmarín, ef notað sem ilmefni 17874-34-9 430
dímetýlamín 124-40-3 142
N-(4-((4-(dímetýlamínó)-fenýl)(4-(etýl((3-súlfó-fenýl)metýl)-
amínó)fenýl)-metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýliden)-N-etýl-3-
súlfóbenzenmetaaminíum-hýdroxíð, natríumsalt,
benzýlviolet 4B

1694-09-3 1033

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

644-26-8 50

N,N-dímetýlanilín 121-69-7 1007
N,N-dímetýlasetamíð 127-19-5 747
[3,3´-dímetýl[1,1-bífenýl]-4,4´-
díýl]díammóníumbis(hýdrógensúlfat)

64969-36-4 723

N,N-dímetýlformamíð 68-12-2 743
N,N-dímetýlformamíð (DMFA) 68-12-2 355
dímetýlkarbamóýlklóríð 79-44-7 670
dímetýlnítrósamín 62-75-9 701
1,3-dímetýlpentýlamín og sölt þess 105-41-9 30
dímetýlsítrakónat, ef notað sem ilmefni 617-54-9 431
dímetýlsúlfamóýlklóríð 13360-57-1 752
dímetýlsúlfat 77-78-1 750
dímetýlsúlfoxíð (DMSO) 67-68-5 338
dímevamíð og sölt þess 60-46-8 153
dínatríum-{5[(4'-((2,6-díhýdroxý-3- ((2-hýdroxý-5-súlfófenýl)
azó)fenýl)azó)(1,1'-bífenýl)-4-ýl)azó]-salísýlató(4-)}kúprat(2-)

16071-86-66 991

dínatríum-4-amínó-3-[[4’-[2,4-díamínófenýl)azó][1,1’-
bífenýl]-4-ýl]azó]-5-hýdroxý-6-(fenýlazó)naftalen-2,7-

1937-37-7 987
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
dísúlfónat
dínatríum-3,3’-[[1,1’-bífenýl]-4,4’-díýlbis(azó)]bis(4-
amínónaftalen-1-súlfónat

573-58-0 986

dínikkeltríoxíð 1314-06-3 456
dínítrófenól ísómerar 151
2,4-dínítrótólúen 121-14-2 687
2,3-dínítrótólúen 602-01-7 690
2,6-dínítrótólúen 606-20-2 692
3,4-dínítrótólúen 610-39-9 693
3,5-dínítrótólúen 618-85-9 694
2,5-dínítrótólúen 619-15-8 695
dínítrótólúen 25321-14-6 698
dínoseb, sölt þess og esterar sem ekki er getið annars staðar í
þessum lista

88-85-7 684

dínoterb, sölt þess og esterar 1420-07-1 696
1,4-díoxan 123-91-1 343
díoxetedrín og sölt þess 497-75-6 136
5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahýdrópýrimidín)-3-flúor-2-
hýdroxýmetýltetrahýdrófúran

41107-56-6 1064

2,4-díoxó-3,3-díetýl-5-metýlpiperidín og sölt þess (metýprýlon
og sölt þess)

125-64-4 133

dísúlfíram 97-77-8 162
díúron 330-54-1 1058
díþíó-2,2’-bispýridíndíoxíð-1,1’, viðbótarefni með
magnesíumsúlfattríhýdrati (pýriþíóndísúlfíð +
magnesíumsúlfat)

43143-11-9 396

DNOC 534-52-1 1068
doxýlamín og sölt þess 469-21-6 176
dódekaklórpentasýkló[5.2.1.02,6, 03,9,05,8]dekan 2385-85-5 1048
efedrín og sölt þess 299-42-3 164
emetín sölt þess og afleiður 483-18-1 163
endrín 72-20-8 196
epinefrín (adrenalín) 51-43-4 14
1,2-epoxýbútan 106-88-7 400
epoxýetýlbenzen 96-09-3 656
1,2-epoxý-3-fenoxýprópan 122-60-1 659
2,3-epoxýprópan-1-ól 556-52-5 660
R -2,3-epoxý-1-própanól 57044-25-4 661
2,3-epoxýprópýl-o-tólýleter 2210-79-9 1042
ergókalsíferól (vítamín D2) 50-14-6 335
erionít 12510-42-8 761
eserín (úr Physostigma venenosum Balf.) og sölt þess
(fysóstigmín og sölt þess)

57-47-6 166

estíl og sölt þess (2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýl-
asetamíð)

305-13-5 224

4'-etoxý-2-benzimídazólanilíð 120187-29-3 1005
2-etoxýetanól 110-80-5 666
2-etoxýetýlasetat 111-15-9 673
4-etoxýfenól 622-62-8 178
4-etoxý-m-fenýlendíamín og sölt þess 5862-77-1 406
5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-tíadíazól 2593-15-9 1054
etóheptasín og sölt þess 77-15-6 173
3’-etýl-5’,6’,7’,8’-tetrahýdró-5’,6’,8’,8’-tetra- metýl-2’-
asetonafton (AETT) (asetýletýltetrametýltetralín)

88-29-9 362
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
etýlakrýlat, ef notað sem ilmefni 140-88-5 435
etýlbis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt
sýrunnar (etýlbiskúmasetat og sölt sýrunnar)

548-00-5 204

etýlbiskúmasetat og sölt sýrunnar (etýlbis(4-hýdroxý-2-oxó-1-
bensópýran-3-ýl)asetat og sölt sýrunnar)

548-00-5 204

etýlenklóríðsambönd (díklóretansambönd) 1300-21-6 125
etýlenoxíð 75-21-8 182
etýlfenasemíð 90-49-3 272
2-etýlhexansýra 149-57-5 1024
2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]-
metýl]tíó]asetat

80387-97-9 680

1-etýl-1-metýlmorfóliníumbrómíð 65756-41-4 1084
1-etýl-1-metýlpýrrólidíníumbrómíð 69227-51-6 1091
eþíonamíð 536-33-4 319
fenadíasól 1008-65-7 208
fenaglýkódól 79-93-6 95
fenarímól 60168-88-9 1075
fenasemíð 63-98-9 269
fenetamín (2-α-sýklóhexýlbensýl(N,N,N’N’-tetraetýl)-
trímetýlendíamín)

3590-16-7 112

fenindíon (2-fenýlindan-1,3-díon) 83-12-5 271
fenmetrasín, afleiður þess og sölt 134-49-6 232
fenólþalín (3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)þalíð) 77-09-8 417
fenópróbamat 673-31-4 71
fenósólon 15302-16-6 180
fenóþíasínsambönd og afleiður þeirra 320
fenprókúmon 435-97-2 273
fentinhýdroxíð 76-87-9 1099
fentínasetat 900-95-8 1115
fentíon 55-38-9 1072
4-fenýl-3-búten-2-on 122-57-6 356
4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínmónóhýdró-klóríðsítrat
(krýsoidínsítrathýdróklóríð)

5909-04-6 81

fenýlbútason 50-33-9 67
o-fenýlendíamín og sölt þess
(1,2-bensendíamín og sölt þess)

95-54-5 363

(R)-α-fenýletýlammóníum(-)- (1R, 2S)-(1,2-epoxýprópýl)-
fosfónatmónóhýdrat

25383-07-7 1053

2-fenýlindan-1,3-díon (fenindíon) 83-12-5 271
4-fenýlmetoxýfenól (4-bensýloxýfenól) 103-16-2 178
fenýramídól 553-69-5 274
Ficus carica, ef notað sem ilmefni 68916-52-9 436
fíkjulauf hrein, ef notuð sem ilmefni 68916-52-9 436
flúanison 1480-19-9 187
flúazífop-bútýl 69806-50-4 739
flúazífop-P-bútýl 79241-46-6 1103
flúmíoxazín 103361-09-7 736
flúoreson 2924-67-6 189
flúorúrasil 51-21-8 190
flúsílazól 85509-19-9 740
flússýra, venjuleg sölt hennar, komplexsambönd hennar og
vetnisflúoríð að undanskildum þeim sem talin eru upp í 3.
viðauka

7664-39-3 191

formamíð 75-12-7 744
fosfamidon 13171-21-6 1013
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
fosfór og málmfosfíð 7723-14-0 279
frumur, vefir og efni úr mannslíkamanum 416
fúran 110-00-9 732
fúrasólidon 67-45-8 252
fúrfúrýltrímetýlammóníumsölt (t.d. joðíð) 7618-86-2 192
fúrókúmarínsambönd (t. d. tríoxýsalan, 8-metoxýsoralen og 5-
metoxýsoralen), nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar
rokgjarnrar olíu. Í sólvarnar- og brúnkuefnum á
fúrókúmaríninnihaldið að vera innan við
1 mg/kg.

66-97-7 358

fúrtretóníumjoðíð og önnur sölt þess 541-64-0 192
Fysóstigmín og sölt þess (eserín) 57-47-6 166
Galantamín 357-70-0 193
gallamíntríetjoðíð 65-29-2 329
geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun
96/29/Euratom (OJ L 159, 29.6.1996, p. 1.) , þar sem settir eru
öryggisstaðlar til verndar heilsu starfsmanna og almennings
gegn hættu af jóniserandi geislun

293

Glúkókortíkóíðar 300
glútetimíð og sölt þess 77-21-4 181
Glýsýklamíð 664-95-9 100
Gullsölt 296
Gúaifenesín 93-14-1 230
gúanetidín og sölt þess 55-65-2 259
Halóperídól 52-86-8 185
heptaklór 76-44-8 1098
heptaklórepoxíð 1024-57-3 994
trans-2-heptanal, ef notað sem ilmefni 18829-55-5 437
hexaetýltetrafosfat (HEPT) 757-58-4 316
(1R,2S)-hexahýdró-1,2-dímetýl-3,6-epoxýþalsýruanhýdríð
(kantardín)

56-25-7 70

hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1H)-ammóníum-N-etoxý-
karbónýl- N-(p-tólýlsúlfónýl)-azaníð

418-350-1 1066

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

465-73-6 198

hexaklórbenzen 118-74-1 652
hexaklóretan 67-72-1 197
hexaklórófen (2,2’-díhýdroxý-3,3’,5,5’,6,6’-
hexaklórdífenýlmetan)

70-30-4 371

γ-1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan (γ-BHC) 58-98-9 195
1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en þau sem tilgreind eru
annars staðar í þessum lista

Raðnúmer: 602-
042-00-0

1130

hexametóníumbrómíð og önnur sölt þess 55-97-0 124
hexametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt, t.d. brómíð 60-26-4 124
hexametýlfosfórtríamíð 680-31-9 748
hexan 110-54-3 999
hexan-2-on 591-78-6 1074
trans-2-hexanaldíetýlasetal, ef notað sem ilmefni 67746-30-9 438
trans-2-hexanaldímetýlasetal, ef notað sem ilmefni 18318-83-7 439
hexaprópýmat 358-52-1 115
Hyoscyamus niger L., blöð, fræ, duft og útdráttur úr jurtinni 84603-65-6 211
hýdrasíðsambönd og sölt þeirra 200
hýdrasín, afleiður þess og sölt af afleiðunum 302-01-2 201
hýdrastín og sölt þess 118-08-1 199
hýdrastínín og sölt þess 6592-85-4 199
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
(4-hýdrazínfenýl)-N-metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð 81880-96-8 1106
7-(2-hýdroxý-3-(2-hýdroxýetýl-N-metýl-
amínó)própýl)þeófyllín (xantínól)

2530-97-4 135

(4-(4-hýdroxý-3-joðfenoxý)-3,5-díjoðfenýl)edikssýra og sölt
hennar

51-24-1 5

4-hýdroxý-3-metoxýsinnamýlalkóhól og bensóöt þeirra, nema
sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu

485-35-5 357

11-α-hýdroxý-4-pregnen-3,20-díon og esterar þess 80-75-1 385
6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-
(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítríl

85136-74-9 756

8-hýdroxýkínólín og 8-hýdroxýkínólínsúlfat að undanskildum
þeim notkunarsviðum sem talin eru upp í 3. viðauka (tilv.nr. 51)

148-24-3 395

(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-
naftýlamínó)-1,3,5-tríazín-2,4-díýl)bis[(amínó-1-
metýletýl)ammóníum]format

108225-03-2 757

N-[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)-
própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíð [1],
N-[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxý-metýl]-2-

metýlakrýlamíð [2],
metakrýlamíð [3],
2-metýl-N-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxýmetýl)-akrýlamíð [4],
N-(2,3-díhýdroxýprópoxýmetýl)-2-metýlakrýlamíð [5],
blanda af [1], [2], [3], [4] og [5]

EB-nr.
412-790-8

759

hýdroxýsín 68-88-2 240
hýdróabietýlalkóhól, ef notað sem ilmefni 13393-93-6 440
hýoskín, sölt þess og afleiður (skópólamín) 51-34-3 295
hýoskýamín, sölt þess og afleiður 101-31-5 210
imíðazólidín-2-tíon 96-45-7 731
4,4´-(4-imínósýklóhexa-2,5-
díenýlídenmetýlen)díanilínhýdróklóríð

569-61-9 706

imperatorín
((9-(3-metýlbút-2-enýloxý)-7H-furó(3,2-g)krómen-7-on)

482-44-0 34

inprókúon 436-40-8 152
Inula helenium, ef notað sem ilmefni (alanrótarolía) 97676-35-2 423
ioxýnil 1689-83-4 1030
ipekakuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. og skyldar teg.);
rætur, duft og útdráttur úr jurtinni

8012-96-2 215

3-ímídasól-4-ýlakrýlsýra og etýlester hennar
(úrókansýra)

104-98-3 418

ípródíon 36734-19-7 1062
ísoxaflútól 141112-29-0 1020
ísóbútan, ef það inniheldur≥ 0,1% af bútadíeni 75-28-5 464
4,4’-ísóbútýletýlídendífenól 6807-17-6 1079
ísódrín ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-
hexahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen)

465-73-6 198

ísókarboxasíð 59-63-2 52
ísómethepten og sölt þess 503-01-5 228
ísóprenalín 7683-59-2 17
ísóprópamíðjoðíð og önnur sölt þess
(N-(3-karbamóýl-3,3-dífenýlprópýl)-N,N-
díísóprópýlmetýlammóníumsölt, t.d. joðíð)

7492-32-2 156

6-ísóprópýl-2-dekahýdrónaftalenól, ef notað sem ilmefni 34131-99-2 441
3-(-4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea 34123-59-6 1061
2-ísóprópýlpent-4-enóýlþvagefni (aprónalíð) 528-92-7 216
ísósorbíðdínítrat 87-33-2 148
joð 7553-56-2 213
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
joðmetan 74-88-4 1096
joðtýmól (5,5’-díísóprópýl-2,2’-dímetýlbífenýl-4,4’-
díýldíhýpójoðíð)

552-22-7 361

johimbin og sölt þess 146-48-5 337
Juniperus sabina L.; blöð, rokgjörn olía og útdráttur úr jurtinni 90046-04-1 294
kadmíum og sambönd þess 7440-43-9 68
kalíumbrómat 7758-01-2 461
kantaridín ((1R,2S)-hexahýdró-1,2-dímetýl-3,6-
epoxýþalsýruanhýdríð)

56-25-7 70

kantaríðsambönd, Cantharis vesicatoria 92457-17-5 69
kaptafól 2425-06-1 734
kaptan (N-(tríklórmetýlþíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboximíð) 133-06-2 370
kaptódíamín 486-17-9 140
karamífen og sölt þess 77-22-5 169
karbadox 6804-07-5 735
N-(3-karbamóýl-3,3-dífenýlprópýl)-N,N-
díísóprópýlmetýlammóníumsölt, t. d. joðíð (ísóprópamíðjoðíð
og önnur sölt þess)

7492-32-2 156

karbarýl 63-25-2 1082
karbendazím 10605-21-7 996
karbrómal 77-65-6 57
karbútamíð 339-43-5 66
karísópródól 78-44-4 235
katalasi 9001-05-2 74
katekól 120-80-0 408
kínómetíónat 2439-01-2 1052
klófenamíð 671-95-4 85
klófenótan (DDT) 50-29-3 123
klór 7782-50-5 78
klórasetaldehýð 107-20-0 998
N-5-klórbensoxasól-2-ýlasetamíð 35783-57-4 1
klórdan 57-74-9 1073
klórdekon 143-50-0 1022
5-klór-1,3-díhýdró-2H-indól-2-on 17630-75-0 1034
klórdímeform 6164-98-3 1080
1-klór-2,3-epoxýprópan 106-89-8 657
R-1-klór-2,3-epoxýprópan 51594-55-9 658
klóretan 75-00-3 96
6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-
sílaundekan

37894-46-5 452

klórfasínon 3691-35-8 93
klórfenoxamín 77-83-3 94
3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúroníumtríklórasetat 140-41-0 1019
(2RS,3RS)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[1H-1,2,4-tríazól-1-
ýl)metýl]oxíran

133855-98-8 663

(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)metanon 66938-41-8 1085
klórmesanon 80-77-3 91
klórmetan 74-87-3 1095
klórmetín og sölt þess 51-75-2 87
klórmetýlmetýleter 107-30-2 664
klóróform 67-66-3 366
klórpikrín (tríklórnítrómetan) 76-06-2 325
klórprotixín og sölt þess 113-59-7 84
klórprópamíð 94-20-2 79
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
klórsoxason 95-25-0 82
klórtalídon 77-36-1 262
α-klórtólúen 100-44-7 650
N'-(4-klór-o-tólýl)-N,N-dímetýlformamidínvetnisklóríð 19750-95-9 1037
klórþalóníl 1897-45-6 1036
klózólínat 84332-86-5 1108
koldísúlfíð 75-15-0 73
4,4'-kolefnisimíðóýlbis[N,N-dímetýlanilín] 492-80-8 1067
4,4'-kolefnisimíðóýlbis[N,N-dímetýlanilín], sölt Raðnúmer 612-

096-00-7
1129

kolkikosíð og afleiður þess 477-29-2 103
kolkisín, sölt þess og afleiður 64-86-8 102
kolmónoxíð 630-08-0 462
koltetraklóríð 56-23-5 315
koniín 458-88-8 290
konvallatoxín 508-75-8 105
kóbaltbensensúlfónat 23384-69-2 101
kóbaltdíklóríð 7646-79-9 453
kóbaltsúlfat 10124-43-3 454
kólínklóríð 67-48-1 168
kólínsölt og esterar þeirra, t. d. kólinklóríð 62-49-7 168
kólkalsíferól (vítamín D3) 67-97-0 335
kresoxím-metýl 143390-89-0 1021
krímidín 535-89-7 83
króm, krómsýra og sölt hennar 7440-47-3 97
krótónaldehýð 4170-30-3 1065
krýsen 218-01-9 643
krýsoidínsítrathýdróklóríð (4-fenýlasófenýlen-1,3-
díamínmónóhýdróklóríðsítrat)

5909-04-6 81

kúmetaról 4366-18-1 225
kúrare 8063-06-7 109
kúrarisantersambönd, efni með svipaða virkni og kúrare 110
kúrarín 22260-42-0 109
kvikasilfur og sambönd þess að undanskildum þeim sem eru
talin upp í 5. viðauka (tilv.nr. 14 og 17)

7439-97-6 221

Laurus nobilis L.; olía úr fræjum 8002-41-3 359
levófasetóperan og sölt þess (-piperidín-2-ýl-bensýlasetat,
levórótatorýþreóform)

24558-01-8 284

Lippia citriodora, ef notað sem ilmefni (verbenaolía) 8024-12-2 450
litarefnið CI 12140 3118-97-6 378
litarefnið CI 13065 587-98-4 387
litarefnið CI 15585 2092-56-0 401
litarefnið CI 26105 85-83-6 379
litarefnið CI 42535 8004-87-3 388
litarefnið CI 42555 548-62-9 380
litarefnið CI 42555-1 467-63-0 380
litarefnið CI 42555-2 64070-98-2 380
litarefnið CI 42640 1694-09-3 386
litarefnið CI 45170 81-88-9 398
litarefnið CI 45170-1 509-34-2 398
litarefnið CI 61554 17354-14-2 389
litarefnið CI(1) 12075, ásamt lökkum og söltum þess 3468-63-1 397
lídókaín 137-58-6 399
línúron 330-55-2 1059
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
Lobelia inflata L. og útdráttur úr jurtinni 84696-23-1 218
lóbelín og sölt þess 90-69-7 219
lýsergíð (LSD) og sölt þess 50-37-3 127
malonnítríl 109-77-3 149
mannómústín og sölt þess 576-68-1 89
mefeklórasín og sölt þess 1243-33-0 141
mefenesín og esterar þess 59-47-2 322
mekamýlamín 60-40-2 229
mepróbamat 57-53-4 236
mepýramínmaleat (2-(4-metoxýbensýl-N-(2-
pýridýl)amínó)etýldímetýlamínmaleat)

59-33-6 346

metaldehýð 108-62-3 223
metamfepramón 15351-09-4 145
metapýrilen og sölt þess 91-80-5 144
metetóheptasín og sölt þess 509-84-2 171
metformín og sölt þess 657-24-9 147
metheptasín og sölt þess 469-78-3 174
1-metoxý-2,4-bensendíamín og sölt þess
(2,4-díamínóanisól og sölt þess)

615-05-4 376

1-metoxý-2,5-bensendíamín og sölt þess
(2,5-díamínóanisól og sölt þess)

5307-02-8 377

2-(4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)amínó)-
etýldímetýlamínmaleat (mepýramínmaleat)

59-33-6 346

metoxýedikssýra 625-45-6 674
2-metoxýetanól 109-86-4 665
2-(2-metoxýetoxý)etanól 111-77-3 1000
2-metoxýetýlasetat 110-49-6 672
4-metoxýfenól 150-76-5 178
1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-on, ef notað sem ilmefni 104-27-8 444
4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-on, ef notað sem ilmefni 943-88-4 443
7-metoxýkúmarín, ef notað sem ilmefni 531-59-9 442
2-metoxýprópanól 1589-47-5 668
2-metoxýprópýlasetat 70657-70-4 679
8-metoxýsoralen 298-81-7 358
5-metoxýsoralen 484-20-8 358
metókarbamól 532-03-6 205
metótrexat 59-05-2 6
5-metýl-2,3-hexandíon, ef notað sem ilmefni 13706-86-0 447
N-metýlasetamíð 79-16-3 745
2-metýlaziridín 75-55-8 730
(metýl-ONN-azoxý)metýlasetat 592-62-1 728
(9-(3-metýlbút-2-enýloxý)-7H-fúró-
(3,2-g)krómen-7-on) (imperatorín)

482-44-0 34

4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín) 19900-65-3 1038
4,4´-metýlendíanilín 101-77-9 705
4,4´-metýlendí-o-tólúidín 838-88-0 707
metýleugenól, nema sem venjulegt innihald í náttúrulegum ilm-
efnum, þar sem magnið er ekki meira en:

0,01% í ilmvatni
0,004% í Kölnarvatni
0,002% í ilmkremi
0,001% í snyrtivörum, sem skolað er af eftir notkun
0,0002% í snyrtivörum, sem ekki er skolað af

eftir notkun, og í vörum til munnhirðu

95-15-2 451

metýlfenídat og sölt þess 113-45-1 175
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
2-metýl-m-fenýlendíísósýanat 91-08-7 1118
4-metýl-m-fenýlendíísósýanat 584-84-9 1119
N-metýlformamíð 123-39-7 746
2-metýlheptýlamín og sölt þess 540-43-2 227
N,N’-((metýlimínó)díetýlen)-bis(etýldímetýlammóníum)sölt 60-30-0 121
7-metýlkúmarín, ef notað sem ilmefni 2445-83-2 446
2-metýl-m-fenýlendíamín (2,6 díamínótólúen) 823-40-5 413
4-metýl-m-fenýlendíamín og sölt þess
(2,4 díamínótólúen)

95-80-7 364

1-metýl-3-nítró-1-nítrósógúanidín 70-25-7 702
metýloxíran 75-56-9 655
metýl-trans-2-bútenóat, ef notað sem ilmefni 623-43-8 445
metýprýlon og sölt þess (2,4-díoxó-3,3-díetýl-5-metýlpiperidín) 125-64-4 133
metýrapon 54-36-4 292
mínoxídíl ásamt söltum þess og afleiðum (6-(1-piperidínýl)-
2,4-pýrímidíndíamín-3-oxíð)

38304-91-5 372

monúron 150-68-5 1025
morfólín og sölt þess 110-91-8 344
morfólín-4-karbónýlklóríð 15159-40-7 1026
mosken (pentametýl-4,6-dínítróindan) 116-66-5 421
mónófenýlbútason (mófebútason) 2210-63-1 64
mónókrótofos 6923-22-4 1092
musk ambrette (4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen) 83-66-9 414
musk tibetene (5-tert-bútýl-1,2,3-trímetýl-4,6-dínítróbensen) 145-39-1 422
mýklóbútanil, 2-(4-klórfenýl)-2-(1H-1,2,4-tríazól-1-
ýlmetýl)hexannítríl

88671-89-0 1114

nafasólín og sölt þess 835-31-4 244
2-naftól (β-naftól) 135-19-3 241
3-(1-naftýl)-4-hýdroxýkúmarín 39923-41-6 243
1- og 2-naftýlamín (α-ogβ-naftýlamín) og sölt þess 91-59-8 242
N-2-naftýlanilín 135-88-6 1015
nalorfín, sölt þess og esterar 62-67-9 20
natríumhexasýklónat 7009-49-6 114
natríumsölt af pýridín-1-oxíð-2-þíó (pýriþíónnatríum) 3811-73-2 369
neodýmíum og sölt þess 7440-00-8 309
neostigmín og sölt þess, t.d. joðíð og brómíð 1212-37-9 245
nikkel 7440-02-0 1093
nikkeldíhýdroxíð 12054-48-7 1006
nikkeldíoxíð 12035-36-8 457
nikkelkarbónat 3333-67-3 1060
nikkelmónoxíð 1313-99-1 455
nikkelsúlfat 7786-81-4 1100
nikkelsúlfíð 16812-54-7 460
nikótín og sölt þess 54-11-5 246
nítrítsambönd, ólífræn (að undanskildu natríumnítrít, 3. viðauki
(tilv.nr.17))

14797-65-0 248

nítroxólín og sölt þess 4008-48-4 209
nítróafleiður karbasóls 3077-85-8 72
2-nítróanisól 91-23-6 685
5-nítróasenaften 602-87-9 691
nítróbensen 98-95-3 249
4-nítróbífenýl 92-93-3 686
nítrófen 1836-75-5 697
nítrófúrantoín 67-20-9 251
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Efni CAS-nr.
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tilvísunar-
númer

a b c
nítrókresól og alkalímálmsölt þeirra 12167-20-3 250
2-nítrónaftalen 581-89-5 689
2-nítróprópan 79-46-9 683
nítrósamínsambönd 35576-91-1 410
nítrósódíprópýlamín 621-64-7 703
4-nítrósófenól 104-91-6 995
2,2´-(nítrósóimínó)bisetanól 1116-54-7 704
nítróstilbensambönd og samraða sambönd þess og afleiður 256
noradrenalín (norepínefrín) og sölt þess 51-41-2 257
noskapín og sölt þess 128-62-1 258
oktamoxín og sölt þess 4684-87-1 202
oktamýlamín og sölt þess 502-59-0 267
októdrín og sölt þess 543-82-8 28
oleandrín 465-16-7 261
[oxalýlbis(imínóetýlen)]bis(2-klórbensýl)-díetýlammóníumsölt,
t.d. klóríð (ambenómíumklóríð og önnur sölt þess)

7648-98-8 132

oxanamíð og afleiður þess 126-93-2 165
oxfeneridín og sölt þess 546-32-7 172
oxýbis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter 542-88-1 667
padimat A, blanda af ísómerum (amýl-4-dímetýlamínóbensóat) 14779-78-3 381
parametason 53-33-8 186
paraþíon (O,O-díetýl-O-4-nítrófenýlþíófosfat) 56-38-2 131
paretoxýkaín og sölt þess 136-46-9 179
pelletierín og sölt þess 2858-66-4 263
pemólín og sölt þess 2152-34-3 212
pentaeritritýltetranítrat 78-11-5 265
pentaklóretan 76-01-7 264
pentaklórfenól 87-86-5 1110
pentaklórfenól, sölt þess natríum-[1], kalíum-[2] 131-52-2,

7778-73-6
1012

pentametóníumbrómíð 541-20-8 120
pentametýl-4,6-dínítróindan (mosken) 116-66-5 421
N,N-pentametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt 120
2-pentýlídensýklóhexanon, ef notað sem ilmefni 25677-40-1 448
petríklóral 78-12-6 266
Physostigma venenosum Balf. 89958-15-6 281
Phytolacca SPP og útdráttur úr jurtinni 8461-56-8 374
pikrínsýra 88-89-1 268
pikrótoxín (úr Anamirta cocculus L ) 124-87-8 282
Pilocarpus jaborandi Holmes og útdráttur úr jurtinni 84696-42-4 311
pipasetat og sölt þess 2167-85-3 118
α-piperidín-2-ýl-bensýlasetat, levórótatorýtreóform
(levófasetóperan og sölt þess)

24558-01-8 284

6-(1-piperidínýl)-2,4-pýrimidíndíamín-3-oxíð ásamt söltum
þess og afleiðum (mínoxídíl)

38304-91-5 372

pipradról og sölt þess 467-60-7 285
piprókúraríum 3562-55-8 137
pílókarpín og sölt þess 92-13-7 283
poldínmetýlsúlfat 545-80-2 239
pramókaín 140-65-8 405
próbenesíð 57-66-9 161
prógesteronsambönd og öll efni með gestagenvirkni 57-83-0 194
prókaínamíð, sölt þess og afleiður 51-06-9 25
própan-1,2,3-tríýltrínítrat 55-63-0 253
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1,3-própansulton 1120-71-4 751
própatýlnítrat 2921-92-8 206
própazín 139-40-2 1018
própíólakton 57-57-8 669
própýfenason 479-92-5 138
própýzamíð 23950-58-5 1049
Prunus laurocerasus L. (lárberjakirsuberjavatn) 89997-54-6 291
Pyrethrum album L. og afleiður 345
pýriþíóndísúlfíð + magnesíumsúlfat (díþíó-2,2’-
bispýridíndíoxíð-1,1’, viðbótarefni með 
magnesíumsúlfattríhýdrati)

43143-11-9 396

pýriþíónnatríum (natríumsölt af pýridín-1-oxíð-2-þíó) 3811-73-2 369
pýrógallól 87-66-1 409
Rauwolfia serpentina; alkalóíðar og sölt úr jurtinni 90106-13-1 15
retínsýra og sölt hennar (tretínoín) 302-79-4 375
safról, nema sem innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu, ef
styrkur fer ekki yfir 100 ppm í lokaafurð. Þó má safról ekki
vera í tannkremi ætluðu börnum og styrkur þess í
munnhirðuvörum má mest vera 50 ppm

94-59-7 360

santonín (α-santonín) 481-06-1 217
Schoenocaulon officinale Lind.; fræ og útdráttur úr jurtinni 84604-18-2 332
sefaelín og sölt þess 483-17-0 75
selen og sambönd þess að undanskildu selendísúlfíði með þeim
skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 49)

7782-49-2 297

silosýbin 520-52-5 278
simazín 122-34-9 1008
sinkófen, sölt þess og afleiður ásamt söltum afleiðanna 132-60-5 8
sinkókaín og sölt þess 85-79-0 129
sinnepsolía (allýlísóþíósýanat) 57-06-7 18
siram 137-30-4 1016
sirkóníum og sambönd þess að undanskildu:
- komplex sirkóníumsambönd með þeim skilyrðum sem

tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 50)
- sirkóníumlökk, -litarefni og -sölt litarefnanna sem merkt eru
með (x) í 4. viðauka

7440-67-7 391

skópólamín, sölt og afleiður þess (hýoskín) 51-34-3 295
Solanum nigrum L. og útdráttur úr jurtinni 84929-77-1 298
Solvent Yellow 14 842-07-9 1107
soxasólamín 61-80-3 24
sparteín og sölt þess 90-39-1 299
spírónólaktón 52-01-7 4
steinkolatjörur, hreinsaðar og óhreinsaðar 8007-45-2 420
steinull, að undanskildri þeirri sem tilgreind er annars staðar í
þessum lista; [Tilbúnar glerkenndar (silíkat-)-trefjar með
handahófsáttun sem innihalda 18% af alkalí- og jarðalkalí-
oxíðum (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) miðað við þyngd]

Raðnúmer: 650-
016-00-2

1127

strontíumlaktat 29870-99-3 402
strontíumnítrat 10042-76-9 403
strontíumpólýkarboxýlat 1633-05-2 404
Strophantus - tegundir og útdráttur úr þeim þ. m. t.
strófantínsambönd

303

strófantínsambönd, aglúkónar þeirra og aðrar afleiður 560-53-2 302
Strychnos–tegundir og útdráttur úr þeim 305
stryknín og sölt þess 57-24-9 304
súkkínónítríl 110-61-2 150
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súlfallat 95-06-7 753
súlfínpýrason 57-96-5 155
súlfonamíðsambönd og sölt þeirra, þ.m.t. súlfanílamíð (4-
amínóbensensúlfonamíð) og afleiður þess sem myndast við að
skipta út einu eða fleiri H-atómum NH2 -hópsins

63-74-1 307

súltíam 61-56-3 308
sýklalyf 39
sýklamenalkóhól, ef notað sem ilmefni 4756-19-8 425
sýklarbamat 5779-54-4 122
sýklisín og sölt þess 82-92-8 159
sýklófosfamíð 6055-19-2 88
sýklóheximíð 66-81-9 729
2-α-sýklóhexýlbensýl(N,N,N’N’-tetraetýl)-trímetýlendíamín
(fenetamín)

3590-16-7 112

trans-4-sýklóhexýl-L-prólínmónóhýdróklóríð 90657-55-9 1117
N–sýklóhexýl-N-metoxý-2,5-dímetýl-3-fúramíð, fúrmesýklox 60568-05-0 1077
sýklókúmaról (3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metýl-4-fenýl-2H,5H-
pýranó(3,2-c)-1-bensópýran-5-on)

518-20-7 234

sýklómenól og sölt þess 5591-47-9 113
tefasólín og sölt þess 1082-56-0 237
tellúr og sambönd þess 13494-80-9 312
1,4,5,8-tetraamínóantrakínon (Disperse Blue 1) 2475-45-8 700
tetrabenasín og sölt þess 58-46-8 139
tetrabrómsalisýlanilíð 350
tetraetýlammóníumbrómíð 71-91-0 61
tetraetýlpýrófosfat (TEPP) 107-49-3 276
N,N,N',N'-tetraglýsidýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldífenýlmetan 130728-76-6 1010
(+/-)-tetrahýdrófúrfúrýl-(R)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-
ýloxý)fenýloxý]própíónat

119738-06-6 755

tetrahýdrósólín og sölt þess - 394
tetrakaín og sölt þess 94-24-6 63
tetrakarbónýlnikkel 13463-39-3 459
tetrakis-hýdroxýmetýlfosfóníum-klóríð, úrea og eimuð hert
C16-18 tólgar alkýlamín; efni myndað með UVCB þéttingu

166242-53-1 1029

5,6,12,13-tetraklórantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')díísókínólín-
1,3,8,10(2H,9H)-tetron

115662-06-1 1003

2,3,7,8-tetraklórdíbensó-p-díoxín, (TCDD) 1746-01-6 367
tetraklóretýlen 127-18-4 314
tetraklórsalisýlanilíðsambönd 1154-59-2 348
tetranatríum-3,3’-[[1,1’-bífenýl]-4,4’-díýlbis(azó)]bis[5-amínó-
4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat]

2602-46-2 988

Thevetia neriifolia Juss. og glýkósíð útdrættir 90147-54-9 318
tíóasetamíð 62-55-5 742
tíófanat-metýl 23564-05-8 1047
tolboxan 2430-46-8 177
tolbútamíð 64-77-7 65
toxafen 8001-35-2 1105
2,4-tólúendíamín og sölt þess (4-metýl-m-fenýlendíamín) 95-80-7 364
tólúidín, allir ísómerar þess og sölt ásamt halógen- og
súlfóafleiðum

26915-12-8 32

tólúidínklóríð 540-23-8 1069
o-tólúidín-litarefni 725
tólúidínsúlfat (1:1) 540-25-0 1070
m-tólýlidendíísósýanat, 2,4-tólúendíísósýanat 26471-62-5 1120
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
[(p-tólýloxý)metýl]oxíran 2186-24-5 1040
[(m-tólýloxý)metýl]oxíran 2186-25-6 1041
[(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsidýleter 26447-14-3 1043
tranýlsýprómín og sölt þess 155-09-9 324
tretamín 51-18-3 328
tretínoín (retínsýra og sölt hennar) 302-79-4 375
1,3,5-tris-[(2S og 2R)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríazín-2,4,6-
(1H,3H,5H)-tríon

59653-74-6 760

tris(2-klóretýl)fosfat 115-96-8 1004
1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríazín-2,4,6(1H,3H,5H)-tríon 2451-62-9 741
tríamteren og sölt þess 396-01-0 275
1,2,4-tríazól 288-88-0 1056
2,2,2-tríbrómetanól 75-80-9 326
3,4’,5-tríbrómsalisýlanilíð (tríbrómsalan) 87-10-5 373
trídemorf 24602-86-6 737
tríflúorjoðmetan 2314-97-8 1046
tríflúperidól 749-13-3 188
2,3,4-tríklórbút-1-en 2431-50-7 1051
tríklórediksýra 76-03-9 10
2,2,2-tríklóretan-1,1-díól 302-17-0 77
tríklóretýlen 79-01-6 645
2,4,6-tríklórfenól 88-06-2 1111
tríklórmetín og sölt þess 555-77-1 327
N-(tríklórmetýltíó)þalimíð, folpet 133-07-3 1014
N-(tríklórmetýlþíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboximíð (kaptan) 133-06-2 370
tríklórnítrómetan (klórpikrín) 76-06-2 325
α,α,α-tríklórtólúen 98-07-7 649
3,4,5-trímetoxýfenetýlamín og sölt þess 54-04-6 222
3,6,10-trímetýl-3,5,9-undekatríen-2-on, ef notað sem ilmefni 1117-41-5 449
2,2,6-trímetýl-4-piperidýlbensóat og sölt þess (bensamín) 500-34-5 51
3,5,5-trímetýl-2-sýklóhexen-1-on 78-59-1 1101
trínatríum[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónató-2-naftýlazó)-4''-(6-
benzóýlamínó-3-súlfónató-2-naftýlazó)-bífenýl-1,3',3'',1'''-
tetraólató-O,O',O'',O''']kopar(II)

EB-nr.
413-590-3

758

trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídófenýlazó)-3-
súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)

EB-nr.
400-810-8

1131

trínikkeldísúlfíð 12035-72-2 458
tríoxýsalen, nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar
rokgjarnrar olíu

3902-71-4 358

tríparanól 78-41-1 92
trípelennamín 91-81-6 347
trítolýlfosfat 1330-78-5 277
túamínóheptan, sölt þess og ísómerar 123-82-0 27
týróprópínsýra og sölt hennar 51-26-3 9
Urginea scilla Stern. og útdráttur úr jurtinni 84650-62-4 330
úretan 51-79-6 671
úrokansýra (3-ímídasól-4-ýlakrýlsýra og etýlester hennar) 104-98-3 418
valínamíð 20108-78-5 1039
valnoktamíð 4171-13-5 184
vanadíumpentaoxíð 1314-62-1 1011
varfarín og sölt þess 81-81-2 203
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Efni CAS-nr.
EB

tilvísunar-
númer

a b c
vefir og vökvar úr nautgripum, sauðfé og geitum, eins og hér
greinir:

a) höfuðið allt (að undantekinni tungu), þar með talin
heili, augu, þrenndarhnoðu, hálskirtlar, hóstarkirtill, milta
og mæna úr nautgripum eldri en 6 mánaða, og innyfli frá
skeifugörn að endaþarmi úr dýrum á öllum aldri.
b) hryggsúla að meðtöldum mænuhnoðum úr naut-
gripum eldri en 30 mánaða.
c) höfuðkúpa, þar með talin heili og augu, hálskirtlar
og mæna úr sauðfé og geitum eldri en 12 mánaða, eða
sem fengið hafa augntennur/ framtennur, og milta úr
dýrum á öllum aldri

ásamt innihaldsefnum unnum úr þessum líkamshlutum.

Þó er heimilt að nota efni unnin úr tólg ef eftirfarandi aðferðir
hafa verið notaðar sem staðfest er af framleiðanda:
- umesterun eða vatnsrof við a.m.k. 200°C og viðeigandi
þrýsting í 20 mínútur (glýseról, fitusýrur og esterar)

- sápun með NaOH 12M (glýseról og sápa):
- lotuferli: við 95°C í 3 klst. eða,
- samfellt ferli: við 140°C og 2 bar (2000 hPa) í 8 mín.

eða sambærileg aðferð.

419

veratrín, sölt þess og jurtaútdráttur 71-62-5 331
Veratrum spp. og útdráttur úr jurtinni 90131-91-2 333
verbenaolía, ef notað sem ilmefni (Lippia citriodora) 8024-12-2 450
vinklózólín 50471-44-8 738
9-vínýlkarbazól 1484-13-5 1023
vínýlklóríðeinliða 75-01-4 334
1-vínýl-2-pýrrólídon 88-12-0 1113
vítamín D2 (ergókalsíferól) 50-14-6 335
vítamín D3 (kólkalsíferól) 67-97-0 335
xantínól (7-(2-hýdroxý-3-(2-hýdroxýetýl-N-
metýlamínó)própýl)þeófyllín)

2530-97-4 135

xýlidínsambönd, allir ísómerar þess og sölt ásamt halógen- og
súlfóafleiðum

1300-73-8 33

xýlómetasólín og sölt þess 526-36-3 313
þalídómíð og sölt þess 50-35-1 280
þallíum og sambönd þess 7440-28-0 317
þíamasól 60-56-0 233
þíótepa (þíófosfamíð) 52-24-4 310
þíóþvagefni og afleiður þess að undanskildum þeim sem upp
eru taldar í 3. viðauka

62-56-6 321

þíram 137-26-8 162
þíúramdísúlfíðsambönd 354
þíúrammónosúlfíðsambönd 353
Östrógensambönd og efni með kvenhórmónvirkni 260

1) CI = Color-Index, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England,
1979.
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Olíu- og kolaefni raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð.

Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
gös (úr jarðolíu), C34, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68131-75-9 466
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensíni,
úr ísogsturni við þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni

68307-98-2 467

endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr
gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, ef það inniheldur >
0,1% af bútadíeni

68307-99-3 468

endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr
gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust,
ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-00-9 469

endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi,
eftir strípun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-01-0 470

endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni,
ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-03-2 471

endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, ef það inniheldur
> 0,1% af bútadíeni

68308-04-3 472

endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir
etansneyðingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-05-4 473

endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni
brennisteinssneytt með vetni, sýrulaust, ef það inniheldur >
0,1% af bútadíeni

68308-06-5 474

endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við
undirþrýsting, brennisteinssneydd með vetni,
brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-07-6 475

endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með
þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1%
af bútadíeni

68308-08-7 476

endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu,
beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-09-8 477

endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu
eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur >
0,1% af bútadíeni

68308-10-1 478

endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á
própan- og própýlenalkýlunarhráefni, ef það inniheldur > 0,1%
af bútadíeni

68308-11-2 479

endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni á
gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust, ef
það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68308-12-3 480

gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68409-99-4 481

alkanar, C12, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni 68475-57-0 482
alkanar, C23, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni 68475-58-1 483
alkanar, C34, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni 68475-59-2 484
alkanar, C45, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni 68475-60-5 485
eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68476-26-6 486
eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68476-29-9 487

kolvetni, C34, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68476-40-4 488
kolvetni, C45, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68476-42-6 489
kolvetni, C24, C3-auðugt, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68476-49-3 490
jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68476-85-7 491
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68476-86-8 492
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
gös (úr jarðolíu), C34, ísóbútanauðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni

68477-33-8 493

eimi (úr jarðolíu), C36, piperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni

68477-35-0 494

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

68477-65-6 495

afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni í
benzenvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-66-7 496

endurunnin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð,
vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-67-8 497

blandolíugös (úr jarðolíu), vetnis- og köfnunarefnisauðug 68477-68-9 498
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68477-69-0 499

gös (úr jarðolíu), C23, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68477-70-3 500
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir própansneyðingu
hvatasundraðrar gasolíu, C4auðug og sýrulaus, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni

68477-71-4 501

gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir bútansneyðingu á
hvatasundruðu hrábensíni, C35auðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni

68477-72-5 502

gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu á
hvatasundruðu hrábensíni, C3auðug, sýrulaus, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni

68477-73-6 503

gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68477-74-7 504

gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C15auðug, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-75-8 505

gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun á
hvatafjölliðuðu hrábensíni, C24auðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni

68477-76-9 506

gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir strípun á hvataumbreyttu
hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-77-0 507

gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu,
C14auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-79-2 508

endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á
C68þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-80-5 509

gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á
C68þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-81-6 510

endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á
C68þáttum, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-82-7 511

gös (úr jarðolíu), C35auðugt, ólefín- og parafínauðugt
alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-83-8 512

gös (úr jarðolíu), C2endurstreymisþáttur, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68477-84-9 513

gös (úr jarðolíu), C4auðug, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68477-85-0 514

gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir etansneyðingu, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-86-1 515

gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísóbútansneyðingarturni, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-87-2 516

gös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu, þurr, própenauðug, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-90-7 517

gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu 68477-91-8 518
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr
gasþéttingarvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-92-9 519

gös (úr jarðolíu), eftir eimingu í endurísogsturni fyrir 68477-93-0 520
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
gasþéttingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu í
endurheimtustöð fyrir gas, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-94-1 521

gös (úr jarðolíu), hráefni fyrir Girbatol-vinnslustöð, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68477-95-2 522

afgös (úr jarðolíu), úr vetnisísogsturni, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni

68477-96-3 523

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

68477-97-4 524

endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð blandolía,
vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68477-98-5 525

gös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni,
C4auðug, brennisteinsvetnislaus, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68477-99-6 526

endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68478-00-2 527

stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68478-01-3 528

gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68478-02-4 529

gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu,
vetnis- og metanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68478-03-5 530

stoðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu,
vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68478-04-6 531

gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68478-05-7 532

endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skírð olía og hitasundruð
leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir
þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68478-21-7 533

endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á
hvatasundruðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni

68478-22-8 534

endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttaeimingu á
myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og
brennisteinssneyðingu með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni

68478-24-0 535

endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeimingu eftir hitasundrun,
úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68478-25-1 536

endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með
þáttaeimingu á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur >
0,1% af bútadíeni

68478-26-2 537

endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensíni,
ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68478-27-3 538

endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á
hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni

68478-28-4 539

endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi,
úr skiljun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68478-29-5 540

endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineimuðu hrábensíni,
brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni

68478-30-8 541

endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir
mettað gas, C4auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68478-32-0 542

endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas,
C12auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68478-33-1 543

endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, 68478-34-2 544
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
hitasundraðar, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni
kolvetni, C34auðug, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68512-91-4 545

gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni,
toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68513-14-4 546

afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beineimuðu
hrábensíni með vítt eimingarsvið, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68513-15-5 547

afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun,
kolvetnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68513-16-6 548

afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu,
beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68513-17-7 549

afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í háþrýstikúti á frárennsli
eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68513-18-8 550

afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágþrýstikúti á frárennsli
eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68513-19-9 551

leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C4auðugar, ef þær
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68513-66-6 552

kolvetni, C14, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68514-31-8 553
kolvetni, C14, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68514-36-3 554

afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á olíuhreinsunargasi, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68527-15-1 555

kolvetni, C13, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68527-16-2 556
kolvetni, C14, bútansneyðingarþáttur, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni

68527-19-5 557

gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir
vetnismeðhöndlun á efni úr benzenframleiðslu, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni

68602-82-4 558

gös (úr jarðolíu), C15, innihalda vökva, að hluta fljótandi, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68602-83-5 559

afgös (úr jarðolíu), úr annars stigs ísogsturni, eftir þáttaeimingu
á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68602-84-6 560

kolvetni, C24, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68606-25-7 561
kolvetni, C3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 68606-26-8 562
gös (úr jarðolíu), alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68606-27-9 563

afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr
própansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68606-34-8 564

jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68607-11-4 565

gös (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnissundrun, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68783-06-2 566

gös (úr jarðolíu), blanda af olíuhreinsunargösum, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68783-07-3 567

gös (úr jarðolíu), hvatasundruð, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68783-64-2 568

gös (úr jarðolíu), C24, brennisteinssneydd, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68783-65-3 569

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

68814-67-5 570

afgös (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu,
ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68814-90-4 571

afgös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug 68911-58-0 572
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
steinolía, eftir gufuþrýstingsjöfnun með pentansneyðingu, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug
steinolía, úr sjálfeimunarkúti, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68911-59-1 573

afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni

68918-99-0 574

afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68919-00-6 575

afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með
Unifining-aðferð, eftir strípun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68919-01-7 576

afgös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og
þáttaeimingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-02-8 577

afgös úr annars stigs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr
hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-03-9 578

afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með
vetnismeðhöndlun á þungu eimi og strípun, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68919-04-0 579

afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu
á léttu, beineimuðu bensíni, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68919-05-1 580

afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með
Unifining-aðferð ásamt strípun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68919-06-2 581

afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming-
aðferð, eftir þáttaeimingu léttra myndefna, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68919-07-3 582

afgös (úr jarðolíu), úr foreimingarturni við eimingu jarðolíu, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-08-4 583

afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu
hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-09-5 584

afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum
þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-10-8 585

afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustrípun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

68919-11-9 586

afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-12-0 587

gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr
kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68919-20-0 588

gös (úr jarðolíu), eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu
hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

68952-76-1 589

endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu
eimi og hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68952-77-2 590

endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni,
brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68952-79-4 591

endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu
hrábensíni með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68952-80-7 592

endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi,
gasolíu og hrábensín, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68952-81-8 593

endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með
þáttaeimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun,
ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni

68952-82-9 594

gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68955-28-2 595

afgös (úr jarðolíu) úr svamp-ísogsturni, eftir þáttaeimingu á 68955-33-9 596
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr
brennisteinssneyðingu gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, eftir
hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

68955-34-0 597

gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

68989-88-8 598

kolvetni, C4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni 87741-01-3 599
alkanar, C14, C3auðugir, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni 90622-55-2 600
afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott gasolíu, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-15-3 601

afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu
með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-16-4 602

útstreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu
með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-17-5 603

afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu
fyrir vetnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-18-6 604

gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensíns við mikinn
þrýsting, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-19-7 605

afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskerðingu á leifum, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-20-0 606

gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C3auðug, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni

92045-22-2 607

kolvetni, C4, gufusundrunareimi, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

92045-23-3 608

jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C4þáttur, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni

92045-80-2 609

kolvetni, C4, 1,3-bútadíen- og ísóbútenlaus, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni

95465-89-7 610

hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdreginn með
koparammoníumasetati úr gufusundruðum C4þætti, C35,
mettuð og ómettuð, bútadíenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni

97722-19-5 611

bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af
benzó[a]pýren

68187-57-5 613

eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum
hringjum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

68188-48-7 614

létteimi (úr koltjöru), flúorenlaus, ef þau innihalda > 0,005% af
benzó[a]pýren

84989-10-6 615

eimi (úr koltjöru), létt, flúorenauðug, ef þau innihalda > 0,005%
af benzó[a]pýren

84989-11-7 616

kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur >
0,005% af benzó[a]pýren

90640-85-0 617

bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af
benzó[a]pýren

90669-57-1 618

bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur >
0,005% af benzó[a]pýren

90669-58-2 619

bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af
benzó[a]pýren

90669-59-3 620

útdráttarleifar (úr kolum), úr brúnkolum, ef þær innihalda >
0,005% af benzó[a]pýren

91697-23-3 621

parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, ef þau
innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

92045-71-1 622

parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

92045-72-2 623
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
úrgangsefni, föst, eftir koxun á koltjörubiki, ef þau innihalda >
0,005% af benzó[a]pýren

92062-34-5 624

bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005%
af benzó[a]pýren

94114-13-3 625

leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þær
innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

94114-46-2 626

kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir
innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

94114-47-3 627

kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda
> 0,005% af benzó[a]pýren

94114-48-4 628

parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum,
kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af
benzó[a]pýren

97926-76-6 629

parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum,
leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

97926-77-7 630

parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum,
meðhöndluð með kísilsýru, ef þau innihalda > 0,005% af
benzó[a]pýren

97926-78-8 631

ísogsolíur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum
hringlaga kolvetnum, ef þær innihalda > 0,005% af
benzó[a]pýren

101316-45-4 632

arómatísk kolvetni, C2028, fjölhringja, unnin með hitasundrun úr
blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni, ef þau
innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren

101794-74-5 633

arómatísk kolvetni, C2028, fjölhringja, unnin með hitasundrun úr
blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni, ef þau innihalda >
0,005% af benzó[a]pýren

101794-75-6 634

arómatísk kolvetni, C2028, fjölhringja, unnin með hitasundrun úr
blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni, ef þau innihalda >
0,005% af benzó[a]pýren

101794-76-7 635

bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur >
0,005% af benzó[a]pýren

121575-60-8 636

jarðolía 8002-05-9 763
eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

64741-76-0 764

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafínauðug,
ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64741-88-4 765

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafínauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64741-89-5 766

olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysiefni, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64741-95-3 767

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64741-96-4 768

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64741-97-5 769

olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-01-4 770

eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafínauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-36-5 771

eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafínauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-37-6 772

olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda >
3% DMSO útdrátt

64742-41-2 773

eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-44-5 774

eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-45-6 775
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Efni CAS-nr.
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tilvísunar-
númer

a b c
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftenauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-52-5 776

eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftenauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-53-6 777

eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, parafínauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-54-7 778

eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, parafínauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-55-8 779

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínauðug,
ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-56-9 780

olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >
3% DMSO útdrátt,

64742-57-0 781

olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-62-7 782

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenauðug,
ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-63-8 783

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenauðug,
ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-64-9 784

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung,
parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-65-0 785

botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt 64742-67-2 786
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata,
þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-68-3 787

naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar,
ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-69-4 788

parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata,
þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-70-7 789

parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar,
ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-71-8 790

naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-75-2 791

naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

64742-76-3 792

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
naftenauðugu eimi, arómatþykkni, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

68783-00-6 793

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
parafínauðugu eimi hreinsuðu með leysiefni, ef þau innihalda >
3% DMSO útdrátt

68783-04-0 794

útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafínauðug eimi,
asfaltsneydd með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

68814-89-1 795

smurolíur (úr jarðolíu), C2050, vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri
olíu, með mikla seigju, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

72623-85-9 796

smurolíur (úr jarðolíu), C1530, vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri
olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

72623-86-0 797

smurolíur (úr jarðolíu), C2050, vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri
olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

72623-87-1 798

smurolíur, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt 74869-22-0 799
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafínauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

90640-91-8 800

eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafínauðug, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

90640-92-9 801

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung,
parafínauðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

90640-94-1 802
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kolvetni, C2050, vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínauðug,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

90640-95-2 803

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínauðug,
leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

90640-96-3 804

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínauðug,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

90640-97-4 805

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
naftenauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

90641-07-9 806

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
parafínauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

90641-08-0 807

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
parafínauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

90641-09-1 808

olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með
leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

90669-74-2 809

olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

91770-57-9 810

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafínauðug,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

91995-39-0 811

eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafínauðug,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

91995-40-3 812

eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni,
vaxsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

91995-45-8 813

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenauðug,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

91995-54-9 814

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr
vetnismeðhöndluðu, léttu, parafínauðugu eimi, ef þau innihalda
> 3% DMSO útdrátt

91995-73-2 815

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
naftenauðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

91995-75-4 816

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
parafínauðugu eimi, sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

91995-76-5 817

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
parafínauðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

91995-77-6 818

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri gasolíu
eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda
> 3% DMSO útdrátt

91995-79-8 819

botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur >
3% DMSO útdrátt

92045-12-0 820

smurolíur (úr jarðolíu), C1735, eftir útdrátt með leysiefni,
vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3%
DMSO útdrátt

92045-42-6 821

smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata,
parafínsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO
útdrátt

92045-43-7 822

olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar,
vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO
útdrátt

92061-86-4 823

parafínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni,
vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

92129-09-4 824

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
parafínauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%

92704-08-0 825
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DMSO útdrátt
smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafínauðugar, ef þær
innihalda > 3% DMSO útdrátt

93572-43-1 826

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
naftenauðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

93763-10-1 827

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
parafínauðugu eimi, vaxsneytt með leysiefni,
brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

93763-11-2 828

kolvetni, vetnissundraðar, parafínauðugar eimingarleifar,
vaxsneyddar með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

93763-38-3 829

botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3%
DMSO útdrátt

93924-31-3 830

botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3%
DMSO útdrátt

93924-32-4 831

kolvetni, C2050, vetnuð olíuleif, eimað við undirþrýsting, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

93924-61-9 832

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnismeðhöndluð,
þung; vetnuð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

94733-08-1 833

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnissundruð, létt, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

94733-09-2 834

smurolíur (úr jarðolíu), C1840, vaxsneyddar með leysiefni,
vetnissundraðar, úr eimi, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

94733-15-0 835

smurolíur (úr jarðolíu), C1840, vaxsneyddar með leysiefni,
vetnaðar, úr hreinsunarþætti, ef þær innihalda > 3% DMSO
útdrátt

94733-16-1 836

kolvetni, C1330, arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni,
naftenauðug eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

95371-04-3 837

kolvetni, C1632, arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni,
naftenauðug eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

95371-05-4 838

kolvetni, C3768, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndlaðar
leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

95371-07-6 839

kolvetni, C3765, vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd, leifar eftir
eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

95371-08-7 840

eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

97488-73-8 841

eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

97488-74-9 842

smurolíur (úr jarðolíu), C1827, vetnissundraðar, vaxsneyddar
með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

97488-95-4 843

kolvetni, C1730, vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni,
leif eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir
eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

97675-87-1 844

kolvetni, C1740, vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni,
eimingarleif, léttþættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

97722-06-0 845

kolvetni, C1327, eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

97722-09-3 846

kolvetni, C1429, eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

97722-10-6 847

botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur >
3% DMSO útdrátt

97862-76-5 848

botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 97862-77-6 849
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3% DMSO útdrátt
kolvetni, C2742, arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

97862-81-2 850

kolvetni, C1730, vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir, ef
þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

97862-82-3 851

kolvetni, C2745, naftenauðugir þættir eftir eimingu við
undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt

97862-83-4 852

kolvetni, C2745, arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

97926-68-6 853

kolvetni, C2058, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

97926-70-0 854

kolvetni, C2742, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO
útdrátt

97926-71-1 855

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
parafínauðugu eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda >
3% DMSO útdrátt

100684-02-4 856

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
parafínauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
DMSO útdrátt

100684-03-5 857

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu
eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð, ef þau
innihalda > 3% DMSO útdrátt

100684-04-6 858

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu
eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda >
3% DMSO útdrátt

100684-05-7 859

olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar
með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

100684-37-5 860

olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með
leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

100684-38-6 861

smurolíur (úr jarðolíu), C>25, eftir útdrátt með leysiefni,
asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3%
DMSO útdrátt

101316-69-2 862

smurolíur (úr jarðolíu), C1732, eftir útdrátt með leysiefni,
vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

101316-70-5 863

smurolíur (úr jarðolíu), C2035, eftir útdrátt með leysiefni,
vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

101316-71-6 864

smurolíur (úr jarðolíu), C2450, eftir útdrátt með leysiefni,
vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt

101316-72-7 865

eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung10 64741-86-2 866
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni1 64741-90-8 867
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung1 64741-91-9 868
gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar1 64742-12-7 869
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung1 64742-13-8 870
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt1 64742-14-9 871
gasolíur (úr jarðolíu), hlutleystar1 64742-29-6 872
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, meðalþung1 64742-30-9 873
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung1 64742-38-7 874
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung1 64742-46-7 875
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni1 64742-79-6 876
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung1 64742-80-9 877
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt
eimingarsvið1

68477-29-2 878

eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu,
1

68477-30-5 879

10
Nema hreinsunarferlið sé að fullu þekkt og hægt sé að sýna fram á að hráefnið sem unnið var úr sé ekki

krabbameinsvaldandi.
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meðalhátt eimingarsvið1

eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt
eimingarsvið1

68477-31-6 880

alkanar á bilinu C1226, greinóttir og beinir1 90622-53-0 881
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung1 90640-93-0 882
eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatískt
þykkni1

91995-34-5 883

gasolíur, parafínauðugar1 93924-33-5 884
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni,
brennisteinssneytt með vetni, þungt1

97488-96-5 885

kolvetni, C1620, vetnismeðhöndlað, meðalþungt eimi, léttir
eimingarþættir1

97675-85-9 886

kolvetni, C1220, vetnismeðhöndluð, parafínauðug, léttir
eimingarþættir1

97675-86-0 887

kolvetni, C1117, eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug1 97722-08-2 888
gasolíur, vetnismeðhöndlaðar1 97862-78-7 889
eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, parafínauðug1 100683-97-4 890
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafínauðug,
kolefnismeðhöndluð1

100683-98-5 891

eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafínauðug, leirmeðhöndluð1 100683-99-6 892
smurfeiti1 74869-21-9 893
olíuauðugt vax (úr jarðolíu) 1 64742-61-6 894
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað1 90669-77-5 895
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað1 90669-78-6 896
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað1 92062-09-4 897
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark1 92062-10-7 898
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark,
vetnismeðhöndlað1

92062-11-8 899

olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark,
kolefnismeðhöndlað1

97863-04-2 900

olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark,
leirmeðhöndlað1

97863-05-3 901

olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark,
kísilsýrumeðhöndlað1

97863-06-4 902

olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað1 100684-49-9 903
vasilín1 8009-03-8 904
vasilín (úr jarðolíu), oxað1 64743-01-7 905
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli1 85029-74-9 906
vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað1 92045-77-7 907
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað1 97862-97-0 908
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað1 97862-98-1 909
vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað1 100684-33-1 910
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð 64741-59-9 911
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð 64741-60-2 912
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð 64741-82-8 913
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt,
hvatasundruð

68333-25-5 914

eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín 68475-80-9 915
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi 68477-38-3 916
gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar 68527-18-4 917
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð,
meðalþung

85116-53-6 918

gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með
vetni

92045-29-9 919

leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín 92062-00-5 920
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eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín 92062-04-9 921
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, varmaniðurbrot 92201-60-0 922
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitað hrábensín 93763-85-0 923
gasolíur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþrýsting,
hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni

97926-59-5 924

eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni,
meðalþung

101316-59-0 925

eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð 101631-14-5 926
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan
loftþrýsting

64741-45-3 927

gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting 64741-57-7 928
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð 64741-61-3 929
skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar 64741-62-4 930
þáttaeimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu 64741-67-9 931
leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar 64741-75-9 932
leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar 64741-80-6 933
eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð 64741-81-7 934
gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, eimaðar við
undirþrýsting

64742-59-2 935

leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan
loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,

64742-78-5 936

gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar,
eimaðar við undirþrýsting

64742-86-5 937

leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun 64742-90-1 938
leifar (úr jarðolíu), eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting 68333-22-2 939
skírðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni,
hvatasundraðar

68333-26-6 940

eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung,
hvatasundruð

68333-27-7 941

eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung,
hvatasundruð

68333-28-8 942

svartolía, leifar af beineimuðum gasolíum, með háu hlutfalli
brennisteins

68476-32-4 943

svartolía, leif 68476-33-5 944
eimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og
þáttaeimingu

68478-13-7 945

leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía eimuð við
undirþrýsting

68478-17-1 946

leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía eimuð
við undirþrýsting

68512-61-8 947

leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting 68512-62-9 948
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar 68513-69-9 949
svartolía nr. 6 68553-00-4 950
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli
brennisteins

68607-30-7 951

gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan
loftþrýsting

68783-08-4 952

leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með
samrunnum hringjum

68783-13-1 953

eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif 68955-27-1 954
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resíni 68955-36-2 955
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung 70592-76-6 956
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt 70592-77-7 957
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting 70592-78-8 958
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr
koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting

85117-03-9 959
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Efni CAS-nr.
EB-

tilvísunar-
númer

a b c
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, 90669-75-3 960
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar 90669-76-4 961
svartolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins 92045-14-2 962
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun 92061-97-7 963
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot 92201-59-7 964
olíuleifar (úr jarðolíu) 93821-66-0 965
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar 98219-64-8 966
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, með vítt eimingarsvið,
meðalþung

101316-57-8 967

eimi (úr jarðolíu), létt, parafínauðug 64741-50-0 968
eimi (úr jarðolíu), þung, parafínauðug 64741-51-1 969
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenauðug 64741-52-2 970
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenauðug 64741-53-3 971
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, naftenauðug 64742-18-3 972
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, naftenauðug 64742-19-4 973
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, parafínauðug 64742-20-7 974
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, parafínauðug 64742-21-8 975
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafínauðug 64742-27-4 976
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafínauðug 64742-28-5 977
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenauðug 64742-34-3 978
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenauðug 64742-35-4 979
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
naftenauðugu eimi

64742-03-6 980

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
parafínauðugu eimi

64742-04-7 981

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu,
parafínauðugu eimi

64742-05-8 982

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu,
naftenauðugu eimi

64742-11-6 983

útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu
eimaðri við undirþrýsting

91995-78-7 984

kolvetni, C2655 arómatauðug 97722-04-8 985
eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð 64741-77-1 1083
eldsneyti, dísil1 68334-30-5 1086
svartolía, nr. 2 68476-30-2 1087
svartolía, nr. 4 68476-31-3 1088
eldsneyti, dísil, nr.2 68476-34-6 1089
þotueldsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað,
vetnismeðhöndlað

94114-58-6 1121

eldsneyti, dísil, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað,
vetnismeðhöndlað

94114-59-7 1122

bik 61789-60-4 1123
kolvetni, C16-20, vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð,
parafíneimingarleif

97675-88-2 1125
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3. VIÐAUKI A
Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum.

Dálkur a; efnum raðað í stafrófsröð eftir INCI-heitum þeirra. INCI-nöfn efnanna eru skáletruðu, þau eru notuð til að einkenna efni í
snyrtivörum. Fyrir þau efni, sem ekki hafa INCI-nöfn, eru íslensku heitin látin ráða stafrófsröð.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).
Dálkar d, e og f; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m), ef annað er ekki tekið fram.

Dálkur g; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka III við tilskipun 82/368/EBE, með síðari breytingum.

Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

--
alkalíklóröt
(klóröt alkalímálma)

a) tannkrem
b) aðrar vörur

a) 5%
b) 3%

6

a) --
alkalísúlfíð

b) --
jarðalkalísúlfíð

a) háreyðingarvörur

b) háreyðingarvörur

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

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

a) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

b) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

23

Aluminum Fluoride
álflúoríð

7784-18-1 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur álflúoríð 34

Ammonia
ammóníak

7664-41-7 6% reiknað sem NH3 Ef yfir 2%:
Inniheldur ammóníak

4

Ammonium Fluoride
ammóníumflúoríð

12125-01-8 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur ammóníumflúoríð 33

Ammonium Fluorosilicate
ammóníumhexaflúorsilíkat

16919-19-0 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur ammóníumhexaflúorsilíkat 42

Ammonium
Monofluorophosphate
ammóníummónóflúorfosfat

vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur
ammóníummónóflúorfosfat

26

Amyl Cinnamal
amýlsinnamal

122-40-7 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

67

Amyl Cinnamyl Alcohol
amýlsinnamýlalkóhól

101-85-9 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun

74
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

- 0,001% í öðrum vörum
--
anísýlalkóhól

105-13-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

80

--
bensóýlperoxíð

94-36-0 til notkunar á
gervineglur

0,7% eftir blöndun Aðeins fyrir fagfólk Aðeins fyrir fagfólk.
Varist snertingu við húð.
Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.

94

Benzalkonium Chloride
bensalkoníumklóríð,
-brómíð og -sakkarínat

a) hárvörur sem skolað
er burt eftir notkun

b) önnur vara

a) 3% reiknað sem
bensalkoníumklóríð

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

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

a) Forðist snertingu við augu.

b) Forðist snertingu við augu.

65

Benzyl Alcohol
bensýlalkóhól

100-51-6 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

68

Benzyl Benzoate
bensýlbensóat

120-51-4 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

85

Benzyl Cinnamate
bensýlsinnamat

103-41-3 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

81

Benzyl Salicylate
bensýlsalisýlat

118-58-1 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

75
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

Boric acid
bórsýra

10043-35-3 a) talkúm

b) vörur til munnhirðu

c) aðrar vörur
(undanteknar eru
baðvörur og
hárliðunarvörur)

a) 5%

b) 0,1%

c) 3%

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

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

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

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

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

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

2. Óheimilt að nota á erta og
flagnandi húð.

b) 1. Óheimilt að neyta.

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

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

2. Óheimilt að nota á erta og
flagnandi húð.

1a

--
2-(4-tert-
bútýlbensýl)própíonaldehýð

80-54-6 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

83

Calcium Fluoride
kalsíumflúoríð

7789-75-5 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur kalsíumflúoríð 30

Calcium Hydroxide
kalsíumhýdroxíð

1305-62-0 a) afliðunarefni
tvíþátta:
kalsíumhýdroxíð
og guanidínsalt

b) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

c) aðrar vörur, t.d. pH-
stýriefni, hjálparefni

a) 7% kalsíumhýdroxíð

b) pH allt að 12,7

c) pH allt að 11

a) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

b) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

15b

Calcium
Monofluorophosphate
kalsíummónóflúorfosfat

7789-74-4 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur
kalsíummónóflúorfosfat

29
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

Cetylamine Hydrofluoride
hexadekýlammóníumflúoríð

3151-59-5 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur Cetylamine Hydrofluoride
(eða hexadekýlammóníumflúoríð) *

36

Chloramine-T
natríumtosýlklóramíð

127-65-1 0,2% 5

Cinnamal
sinnamal

104-55-2 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

76

Cinnamyl Alcohol
sinnamýlalkóhól

104-54-1 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

69

Citral
sítral

5392-40-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

70

Citronellol
sítrónellól

106-22-9 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

86

Coumarin
kúmarín

91-64-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

77

2, 4-Diaminophenol
2,4-díamínófenól (2)

95-86-3 oxandi hárlitunarefni
a) til almenningsnota

b) til faglegra nota

10% reiknað sem basi a) Inniheldur díamínófenól.
Varan getur valdið ofnæmi.
Óheimilt að nota til litunar
augnhára eða augabrúna.

b) Inniheldur díamínófenól.
Aðeins fyrir fagfólk. Varan
getur valdið ofnæmi.
Notið viðeigandi
hlífðarhanska.

10

Dichloromethane 75-09-2 35%, Hámarksmagn sem óhreinindi 7



44
Nr. 748 Uppfært í apríl 2005

Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

metýlenklóríð ef í blöndu með 1,1,1-tríklóretani
má samanlagður styrkur ekki
vera meiri en 35%.

0,2%,
bannað í úðabrúsa.

Dichlorophene
bis(5-klór-2-hýdroxýfenýl)-
metan

97-23-4 0,5% Inniheldur Dichlorophene (eða bis(5-
klór-2-hýdroxýfenýl)metan) *

11

Dimethylol Ethylene
Thiourea
1,3-bis(hýdroxýmetýl)-
imídasólidín-2-þíon

15534-95-9 a) hársnyrtivörur
b) naglasnyrtivörur

a) allt að 2%
b) allt að 2%

a) Bannað í úðabrúsa
b) Í fullunninni vöru skal

pH≤4

Inniheldur
1,3-bis(hýdroxýmetýl)-ímídasólidín-
2-þíon

44

--
2,4-díamínó-pýrimidín-3-
oxíð

74638-76-9 hársnyrtivörur 1,5% 93

--
eikarmosakjarni

90028-68-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

91

Etidronic Acid
1-hýdroxýetýlidendífosfór-
sýra og sölt hennar

2809-21-4

a) hársnyrtivörur
b) sápa

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

53

Eugenol
evgenól

97-53-0 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

71

Farnesol
farnesól

4602-84-0 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

82

Fatty Acid Dialkylamides og
Dialkanolamides
fitusýrudíalkýlamíð og
fitusýrudíalkanólamíð

0,5% sek-amín Óheimilt að blanda saman við
nítróserandi efni.
Hámarksstyrkur sek-amína 5%
fyrir hráefni.
Hámarksstyrkur nítrósó-amína
50 g/kg.
Geymist í ílátum sem ekki
innihalda nítrít.

60

Formaldehyde 50-00-0 naglaherðir 5% reiknað sem formaldehýð Inniheldur formaldehýð (3). 13
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

formaldehýð Verjið naglabönd með feiti eða olíu.
Geraniol
geraníól

106-24-1 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

78

--
hexýlsinnamaldehýð

101-86-0 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

87

Hydrogen Peroxide
vetnisperoxíð og önnur
efnasambönd eða blöndur
sem losa vetnisperoxíð, þar
með talið karbamíðperoxíð
og sinkperoxíð

a) hársnyrtivörur

b) húðsnyrtivörur
c) naglaherðir
d) vörur til munnhirðu

a) 12% H2O2 (40% v/v) bundið
eða fríað

b) 4% af H2O2 bundið eða fríað
c) 2% af H2O2 bundið eða fríað
d) 0,1% H2O2 bundið eða fríað

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

12

Hydroquinone
1,4-díhýdroxýbensen

123-31-9 a) oxandi
hárlitunarefni

1) til almennings nota

2) til faglegra nota

b) til nota á
gervineglur

0,3%

0,02% (eftir blöndun til
notkunar)

Aðeins fyrir fagfólk.

a)
1) Inniheldur Hydroquinone (eða

1,4-díhýdroxýbensen.) *
Óheimilt að nota til litunar
augnhára eða augabrúna.
Berist efnið í augu, skolið þá
strax vandlega.

2) Aðeins fyrir fagfólk.
Inniheldur Hydroquinone (eða
1,4-díhýdroxýbensen.) *
Berist efnið í augu, skolið þá
strax vandlega.

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

14

Hydroxycitronellal
hýdroxýsítrónellal

107-75-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

72

--
hýdroxýmetýlpentýlsýkló-

31906-04-4 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,

79
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

hexenkarboxaldehýð þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

Isoeugenol
ísóevgenól

97-54-1 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

73

Linalool
línalól

78-70-6 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

84

Lithium Hydroxide
litíumhýdroxíð

1310-65-2 a) vörur til afliðunar
1) til almenningsnota

2) til faglegra nota

b) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

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

1) 1,2% (4)

2) 4,5% (4)

b) pH allt að 12,7

c) pH allt að 11

a)
1) Inniheldur basa.

Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

2) Einungis fyrir fagfólk.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.

b) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

15b

--
d-límonen

5989-27-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

88

Magnesium Fluoride
magnesíumflúoríð

7783-40-6 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur magnesíumflúoríð 56

Magnesium Fluorosilicate
magnesíumhexaflúorsilíkat

16949-65-8 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur magnesíumhexaflúorsilíkat 43

Methyl Alcohol
Metanól

67-56-1 eðlisbreytir í etýl- og
ísóprópýlalkóhól

5% reiknað sem hlutfall af etýl-
og ísóprópýlalkóhóli

52
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

6- Methyl Coumarin
metýl-6-kúmarín

92-48-8 vörur til munnhirðu 0,003% 46

--
4-metoxýfenól

150-76-5 til notkunar á
gervineglur

0,02% eftir blöndun Aðeins fyrir fagfólk Aðeins fyrir fagfólk.
Varist snertingu við húð.
Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.

95

--
metýlheptínkarbónat

111-12-6 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

89

--
3-metýl-4-(2,6,6-trímetýl-2-
sýklóhexen-1-ýl)-3-búten-2-
on

127-51-5 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

90

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

0,5% sek-amín Lágmarks hreinleiki 99%.
Hámarksstyrkur sek-amína
0,5% fyrir hráefni.
Hámarksstyrkur nítrósó-amína
50 g/kg.
Óheimilt að nota með
nítróserandi efnum.
Geymist í ílátum sem ekki
innihalda nítrít.

61

Musk Ketone
musk keton

81-14-1 allar snyrtivörur að
undanteknum vörum til
munnhirðu

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

97

Musk Xylen
musk xýlen

81-15-2 allar snyrtivörur að
undanteknum vörum til
munnhirðu

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

96

1- Naphthol
1-naftól

90-15-3 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%.

Getur valdið ofnæmi 16

Nicomethanol Hydrofluoride
níkómetanólhýdróflúoríð

62756-44-9 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur níkómetanólhýdróflúoríð 47

Nitromethane
nítrómetan

75-52-5 vörn gegn tæringu 0,3% 18

Octadecyl Ammonium
Fluoride
oktadekýlammóníumflúoríð

2782-81-2 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur
oktadekýlammóníumflúoríð

39

Oxalic Acid 144-62-7 hársnyrtivörur 5% Aðeins fyrir fagfólk 3
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

oxalsýra, esterar og basísk
sölt hennar
Oxyquinoline
8-hýdroxýkínólín
og
Oxyquinoline Sulfate
bis(8-hýdroxýkínólínum)-
súlfat

148-24-3

134-31-6

a) stoðefni vetnis-
peroxíðs í hársnyrti-
vörur sem skolað
er burt eftir notkun

b) stoðefni vetnis-
peroxíðs í hársnyrti-
vörur sem ekki þarf
að skola burt eftir
notkun

a) 0,3% reiknað sem basi

b) 0,03% reiknað sem basi

51

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

vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur Palmityl Trihydroxyethyl
Propylenediamine Dihydrofluoride
(eða N,N,N’-trí(pólýoxý- etýlen)-N’-
hexadekýlprópýlen-
díammóníumflúoríð) *

38

Phenol
fenól og basísk sölt þess

108-95-2 sápur og hárþvottalegir 1% reiknað sem fenól Inniheldur fenól 19

Phenoxyisopropanol
1-fenoxý-2-própanól

770-35-4 má einungis nota í vörur
sem skolað er burt eftir
notkun, bannað í vörur til
munnhirðu

2% Sem rotvarnarefni - sjá
5. viðauka (tilv.nr. 43)

54

m- og p-Phenylenediamine
1,3 og 1,4 bensendíamín
ásamt N-afleiðum og
söltum;
N-afleiður af o- Phenyl-
enediamine (2)

1,2 bensendíamíni að
undanteknum þeim sem
finna má annars staðar á
þessum lista

oxandi hárlitunarefni
a) til almenningsnota

b) til faglegra nota

6% reiknað sem óbundinn basi
a) Inniheldur Phenylenediamine (eða

bensendíamín.) *
Getur valdið ofnæmi. Má ekki
nota til litunar augnhára eða
augabrúna.

b) Inniheldur Phenylenediamine (eða
bensendíamín.) *
Aðeins fyrir fagfólk. Getur
valdið ofnæmi. Notið
viðeigandi hlífðarhanska.

8

Polyacrylamide
pólýakrýlamíð

9003-05-8 a) húðsnyrtivörur, sem
ekki þarf að skola
burt eftir notkun

b) aðrar snyrtivörur

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

b) Styrkur akrýlamíðs má ekki
vera meiri en 0,5 mg/kg

66

Potassium Fluoride
kalíumflúoríð

7789-23-3 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur kalíumflúoríð 32

Potassium Fluorosilicate
kalíumhexaflúorsilíkat

16871-90-2 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur kalíumflúorsílikat 41

Potassium Hydroxide 1310-58-3 a) naglabandaeyðir a) 5% (4) a) Inniheldur basa. 15a
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

kalíumhýdroxíð

b) vörur til afliðunar:
1) til almenningsnota

2) til faglegra nota

c) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

d) aðrar vörur, til
stjórnunar pH og til
hlutleysingar

b)
1) 2% (4)

2) 4,5% (4)

c) pH allt að 12,7

d) pH allt að 11

Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Berist efnið í
augu, skolið þá strax vandlega.
Geymist þar sem börn ná ekki til.

b)
1) Inniheldur basa.

Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Geymist
þar sem börn ná ekki til.

2) Einungis fyrir fagfólk.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.

c) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.

Potassium
Monofluorophosphate
kalíummónóflúorfosfat

20859-37-4 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur
kalíummónóflúorfosfat

28

Quinine
kínín og sölt þess

130-95-0 a) hárþvottalegir
b) hársnyrtivökvar

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

21

Resorcinol
1,3-díhýdroxýbensen

108-46-3 a) oxandi
hárlitunarefni

1) til almennings nota

2) til faglegra nota

b) hársnyrtivökvar og
hárþvottalegir

a) 5%

b) 0,5%

a)
1) Inniheldur Resorcinol (eða 1,3-

díhýdroxý-bensen.) * Skolið
hárið vandlega eftir notkun. Má
ekki nota til litunar augnhára eða
augabrúna. Berist efnið í augu,
skolið þá strax vandlega.

2) Inniheldur Resorcinol (eða 1,3-
díhýdroxý-bensen.) * Aðeins
fyrir fagfólk.
Berist efnið í augu, skolið þá
strax vandlega.

b) Inniheldur Resorcinol
(eða 1,3-díhýdroxýbensen) *

22

Selenium Sulfide
selendísúlfíð

7488-56-4 flösuhárþvottalegir 1% Inniheldur selendísúlfíð.
Varist snertingu við augu og
skaddaða húð.

49

Silver Nitrate
silfurnítrat

7761-88-8 vörur til litunar augnhára
og augabrúna

4% Inniheldur silfurnítrat.
Berist efnið í augu, skolið þá strax
vandlega.

48

--
sirkóníumalúminíumklór-

90604-80-1 svitalyktareyðir 20% sem vatnsfrítt
álsirkóníumklóríðhýdroxíð

1) Hlutfallið milli fjölda ál-
og sirkóníumatóma verður að

Notist ekki á viðkvæma eða skaddaða
húð

50
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

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

5,4% sem sirkóníum vera á bilinu 2-10
2) Hlutfallið milli fjölda

(Al + Zr) atóma og
klóratóma verður að vera
á bilinu 0,9-2,1

3) Bannað í úðabrúsa
Sodium Fluoride
natríumflúoríð

7681-49-4 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur natríumflúoríð 31

Sodium Fluorosilicate
natríumhexaflúorsilíkat

16893-85-9 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur natríumhexaflúorsilíkat 40

Sodium Hydroxide
natríumhýdroxíð

1310-73-2 a) naglabandaeyðir

b) vörur til afliðunar:
1) til almenningsnota

2) til faglegra nota

c) pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

d) aðrar vörur, til
stjórnunar pH og til
hlutleysingar

a) 5% (4)

b)
1) 2% (4)

2) 4,5% (4)

c) pH allt að 12,7

d) pH allt að 11

a) Inniheldur basa.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Berist efnið í
augu, skolið þá strax vandlega.
Geymist þar sem börn ná ekki til.

b)
1) Inniheldur basa.

Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu. Geymist
þar sem börn ná ekki til.

2) Einungis fyrir fagfólk.
Varist snertingu við augu.
Getur valdið blindu.

c) Varist snertingu við augu.
Geymist þar sem börn ná ekki
til.

15a

Sodium
Monofluorophosphate
natríummónóflúorfosfat

10163-15-2 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur
natríummónóflúorfosfat

27

Sodium Nitrite
natríumnítrít

7632-00-0 vörn gegn tæringu 0,2% Óheimilt að nota með sek-
amínum og/eða tert-amínum eða
öðrum efnum sem geta myndað
nítrósamín

17

Stannous Fluoride
tinflúoríð

7783-47-3 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur tinflúoríð 35

Stearyl Trihydroxyethyl
Propylenediamine
Dihydrofluoride
3-(N-hexadekýl-N-2-
hýdroxýetýlammóníó)próp-
ýlbis(2-hýdroxýetýl)-

6818-37-7 vörur til munnhirðu 0,15% reiknað sem flúor (1) Inniheldur Stearyl Trihydroxyethyl
Propylenediamine Dihydrofluoride
(eða 3-(N-hexadekýl-N-2-
hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2-
hýdroxýetýl)amínóprópýl)-N-(2-
hýdroxýetýl)ammóníumdíflúoríð) *

37
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

amínóprópýl)-N-(2-
hýdroxýetýl)ammóníum-
díflúoríð
Strontium Acetate
strontíumasetat (hálfvatnað)

543-94-2 tannkrem 3,5% reiknað sem strontíum (5) Inniheldur strontíumasetat.
Ekki ætlað börnum.

58

Strontium Chloride
strontíumklóríðhexahýdrat

10476-85-4 a) tannkrem

b) hárþvottalegir og
snyrtivörur fyrir
andlit

a) 3,5% reiknað sem strontíum(5)

b) 2,1% reiknað sem strontíum(6)

Inniheldur strontíumklóríð.
Ekki ráðlegt að börn noti reglulega.

57

Strontium Hydroxide
strontíumhýdroxíð

18480-07-4 pH-stýriefni í
háreyðingarvörur

3,5% reiknað sem strontíum
pH≤12,7

Varist snertingu við augu. Geymist
þar sem börn ná ekki til.

63

Strontium Peroxide
strontíumperoxíð

1314-18-7 hársnyrtivörur sem
skolað er burt eftir
notkun,
til faglegra nota

4,5% reiknað sem strontíum í
vöru tilbúinnar til notkunar

Allar vörur skulu uppfylla kröfur
um losun vetnisperoxíðs.

Varist snertingu við augu.
Berist efnið í augu, skolið þá strax
vandlega.
Aðeins til faglegra nota.
Notið viðeigandi hlífðarhanska.

64

Talc
talkúm,
vatnað magnesíumsilikat

14807-96-6 a) vörur í duftformi
fyrir börn yngri en
þriggja ára

b) aðrar vörur

Varist að duftið berist í nef eða munn
barna

59

Tetraborates
tetrabóröt

a) baðvörur

b) hárliðunarvörur

a) 18%

b) 8%

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

a) Óheimilt að nota í baðvörur fyrir
börn yngri en þriggja ára

b) Skolið vandlega eftir notkun

1b

Thioglycolic Acid
þíóglýkólsýra og sölt hennar

68-11-1 a) vörur til hárliðunar
- eða afliðunar:

1) til almennings nota

2) til faglegra nota

b) háreyðingarvörur

c) aðrar hársnyrtivörur
sem skolað er burt
eftir notkun

a)

1) 8% tilbúið til notkunar pH 7
- 9,5

2) 11% tilbúið til notkunar pH
7 - 9,5

b) 5% tilbúið til notkunar pH 7
- 12,7

c) 2% tilbúið til notkunar pH
6-9,5

reiknað sem þíóglýkólsýra

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

a), b) og c)
Inniheldur þíóglýkólat.
Fylgið meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum.
Geymist þar sem börn ná
ekki til.
(Þar að auki fyrir) a) 2)
Aðeins fyrir fagfólk.

2a

--
tólúendíamín,
N-setnar afleiður þess ásamt
söltum, nema 2,4-
díamínótólúen (2)

oxandi hárlitunarefni
a) til almenningsnota

b) til faglegra nota

10% reiknað sem óbundinn basi a) Inniheldur tóluendíamín.
Varan getur valdið ofnæmi.
Óheimilt að nota til litunar
augnhára eða augabrúna.

b) Inniheldur tóluendíamín.
Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur
valdið ofnæmi. Notið viðeigandi
hlífðarhanska.

9
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur hámarksstyrkur í
fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og varnaðarorð
sem skylt er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f g

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

a) vörur sem ekki er
skolað burt eftir
notkun

b) aðrar vörur

a) 2,5% a) og b)
Óheimilt að nota með
nítróserandi efnum.
Lágmarks hreinleiki 99%.
Hámarksstyrkur sek-amína
0,5% fyrir hráefni.
Hámarksstyrkur nítrósó-amína
50 g/kg.
Geymist í ílátum sem ekki
innihalda nítrít.

62

--
trjámosakjarni

90028-67-4 Geta skal efnisins í lista yfir
innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,
þegar styrkur þess er hærri en:
- 0,01% í vörum sem skolað er

burt eftir notkun
- 0,001% í öðrum vörum

92

--
vatnsleysanleg sinksölt,
nema sink-4-
hýdroxýbensensúlfónat og
pýriþíonsink

1% reiknað sem sink 24

Zinc Phenolsulfonate
Sink-4-
hýdroxýbensensúlfónat

127-82-2 lyktareyðir,
svitalyktareyðir og
herpiefni

6% reiknað sem vatnsfrítt efni Varist snertingu við augu. 25

--
þíóglýkólsýruesterar

vörur til hárliðunar
eða afliðunar:
1) til almenningsnota

2) til faglegra nota

1) 8% tilbúið til notkunar
pH 6 - 9,5

2) 11% tilbúið til notkunar
pH 6 - 9,5

reiknað sem þíóglýkólsýra

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

1) Inniheldur þíóglýkólat.
Fylgið meðfylgjandi
notkunarleiðbeiningum. Geymist
þar sem börn ná ekki til.

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

2b

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

hámarksmagn.
(3) Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er≤0,05%.
(4) Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndur að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau

mörk sem gefin eru í dálk d.
(5) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 3,5%.
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(6) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 2,1%.
* Varan skal annað hvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.
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3. VIÐAUKI B
Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum í tiltekinn tíma.

Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur
hámarksstyrkur

í snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt
er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer

Leyfilegt
til

a b c d e f g h
Acid Black 52
og sölt þess

16279-54-2 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

45 31.12.2005

Acid Red 33
og sölt þess

3567-66-6
(CI 17200)

hárlitunarefni, ekki oxandi 2,0% 58 31.12.2005

2-Amino-6-chloro-4-
nitrophenol
2-amínó-6-klór-4-
nítrófenól og sölt þess

6358-09-4 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki
oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

56 31.12.2005

4-Amino-m-cresol
4-amínó-m-kresól
og sölt þess

2835-99-6 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

38 31.12.2005

6-Amino-o-cresol
6-amínó-o-kresól og
sölt þess

17672-22-9 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

41 31.12.2005

3-Amino-2,4-
dichlorophenol
3-amínó-2,4-díklór-
fenól og sölt þess

61693-42-3 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 19 31.12.2005

2-Amino-4-hydroxy-
ethylaminoanisole
2-amínó-4-hýdroxý-
etýlamínóanísól
og sölt þess

83763-47-7 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

39 31.12.2005

4-Amino-2-
hydroxytoluene
4-amínó-2-hýdroxý-
tólúen og sölt þess

2835-95-2 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

35 31.12.2005

2-Aminomethyl-p-
aminophenol
2-amínómetýl-p-
amínófenól og sölt
þess

79352-72-0 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

42 31.12.2005

2-Amino-3-nitrophenol
2-amínó-3-nítrófenól
og sölt þess

603-85-0 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

2 31.12.2005

4-Amino-3-nitrophenol
4-amínó-3-nítrófenól
og sölt þess

610-81-1 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

3 31.12.2005

m-Aminophenol
m-amínófenól og sölt

591-27-5 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 5 31.12.2005
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur
hámarksstyrkur

í snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt
er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer

Leyfilegt
til

a b c d e f g h
þess
o-Aminophenol
o-amínófenól og sölt
þess

95-55-6 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

34 31.12.2005

Basic Blue 26
og sölt þess

2580-56-5
(CI 44045)

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

57 31.12.2005

Basic Blue 7 2390-60-5 hárlitunarefni, ekki oxandi 0,2% Getur valdið ofnæmi 1 31.12.2005

Basic Violet 14
og sölt þess

632-99-5
(CI 42510)

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%

60 31.12.2005

1,3-Bis-(2,4-diamino-
phenoxy)propane
1,3-bis-(2,4-díamínó-
fenoxý)própan og sölt
þess

81892-72-0 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 18 31.12.2005

2-Chloro-6-
ethylamino-4-
nitrophenol
2-klór-6-etýlamínó-4-
nítrófenól og sölt þess

131657-78-8 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

55 31.12.2005

2-Chloro-5-nitro-N-
hydroxyethyl-p-
phenylenediamine
2-klór-5-nítró-N-
hýdroxýetýl-p-fenýlen-
díamín og sölt þess

50610-28-1 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

30 31.12.2005

3,4-Diaminobenzoic
Acid
3,4-díamínóbensósýra
og sölt hennar

619-05-6 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

40 31.12.2005

2,4-Diamino-5-
methylphenetol
2,4-díamínó-5-metýl-
fenetól og sölt þess

141614-04-2 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 17 31.12.2005

2,4-Diamino-5-
methylphenoxyethanol
2,4-díamínó-5-
metýlfenoxýetanól og
sölt þess

141614-05-3 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

Getur valdið ofnæmi 13 31.12.2005

2,4-Diaminophenoxy-
ethanol
2,4-díamínófenoxý-

70643-19-5 oxandi hárlitunarefni 4,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 2,0%

36 31.12.2005
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur
hámarksstyrkur

í snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt
er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer

Leyfilegt
til

a b c d e f g h
etanól og sölt þess
2,6-Dihydroxy-3,4-
dimethylpyridine
2,6-díhýdroxý-3,4-
dímetýlpýridín og sölt
þess

84540-47-6 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 6 31.12.2005

2,6-Dimethoxy-3,5-
pyridinediamine
2,6-dímetoxý-3,5-
pýridíndíamín
og sölt þess

85679-78-3 oxandi hárlitunarefni 0,5% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

Getur valdið ofnæmi 25 31.12.2005

HC Blue No 10
og sölt þess

173994-75-7 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

53 31.12.2005

HC Blue No 11
og sölt þess

23920-15-2 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

9 31.12.2005

HC Blue No 12
og sölt þess

104516-93-0 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,75%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

16 31.12.2005

HC Blue No 2
og sölt þess

33229-34-4 hárlitunarefni, ekki oxandi
2,8%

47 31.12.2005

HC Blue No 9
og sölt þess

114087-47-1 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

54 31.12.2005

HC Orange No 2
og sölt þess

85765-48-6 hárlitunarefni, ekki oxandi 1,0% 26 31.12.2005

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

95576-89-9
og
95576-92-4

a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

50 31.12.2005

HC Red No 13
og sölt þess

29705-39-3 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,25%

31 31.12.2005

HC Violet No 1
og sölt þess

82576-75-8 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

27 31.12.2005

HC Violet No 2
og sölt þess

104226-19-9 hárlitunarefni, ekki oxandi
2,0%

14 31.12.2005

HC Yellow No 10
og sölt þess

109023-83-8 hárlitunarefni, ekki oxandi 0,2% 24 31.12.2005

HC Yellow No 12
og sölt þess

59320-13-7 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

a) 1,0%
b) 0,5%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%

52 31.12.2005

HC Yellow No 6 104333-00-8 a) oxandi hárlitunarefni a) 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er 51 31.12.2005
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur
hámarksstyrkur

í snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt
er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer

Leyfilegt
til

a b c d e f g h
og sölt þess b) hárlitunarefni, ekki

oxandi
b) 1,0% leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Hydroxybenzo-
morpholine
hýdroxýbensómorfólín
og sölt þess

26021-57-8 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 22 31.12.2005

Hydroxyethylamino-
methyl-p-aminophenol
hýdroxýetýlamínó-
metýl-p-amínófenól og
sölt þess

110952-46-0 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

43 31.12.2005

2-Hydroxyethylamino-
5-nitroanisole
2-hýdroxýetýlamínó-5-
nítróanisól og sölt þess

66095-81-6 hárlitunarefni, ekki oxandi 1,0% 29 31.12.2005

Hydroxyethyl-2,6-
dinitro-p-anisidine
hýdroxýetýl-2,6-
dínítró-p-anisidín og
sölt þess

122252-11-3 hárlitunarefni, ekki oxandi 3,0% Getur valdið ofnæmi 15 31.12.2005

Hydroxyethyl-3,4-
methylenedioxaniline
hýdroxýetýl-3,4-
metýlendíoxanilín og
sölt þess

81329-90-0 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

44 31.12.2005

Hydroxyethyl-2-nitro-
p-toluidine
hýdroxýetýl-2-nítró-p-
tólúidín og sölt þess

100418-33-5 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

10 31.12.2005

2-Hydroxyethyl-
picramic Acid
2-hýdroxýetýlpíkram-
sýra og sölt hennar

99610-72-7 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

11 31.12.2005

4-Hydroxypropyl-
amino-3-nitrophenol
4-hýdroxýpropýl-
amínó-3-nítrófenól og
sölt þess

92952-81-3 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

a) 5,2%
b) 2,6%

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 2,6%

a) b) Getur valdið
ofnæmi

7 31.12.2005

Hydroxypropyl Bis(N-
hydroxyethyl-p-
phenylenediamine)
hýdroxýprópýlbis(N-
hýdroxýetýl-p-fenýlen-
díamín) og sölt þess

128729-30-6 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

Getur valdið ofnæmi 33 31.12.2005
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur
hámarksstyrkur

í snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt
er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer

Leyfilegt
til

a b c d e f g h
3-Methylamino-4-
nitro-phenoxyethanol
3-metýlamínó-4-nítró-
fenoxýetanól og sölt
þess

59820-63-2 hárlitunarefni, ekki oxandi 1,0% 28 31.12.2005

p-Methylaminophenol
p-metýlamínófenól og
sölt þess

150-75-4 oxandi hárlitunarefni 3,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%

Getur valdið ofnæmi 12 31.12.2005

2-Methyl-5-hydroxy-
ethylaminophenol
2-metýl-5-hýdroxý-
etýlamínófenól og sölt
þess

55302-96-0 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

Getur valdið ofnæmi 21 31.12.2005

2-Methylresorcinol
2-metýlresorsínól
og sölt þess

608-25-3 oxandi hárlitunarefni 2,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%

37 31.12.2005

2,7-Naphthalenediol
2,7-naftalendíól og sölt
þess

582-17-2 oxandi hárlitunarefni 1,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%

4 31.12.2005

1,5-Naphthalenediol
1,5-naftalendíól og sölt
þess

83-56-7 oxandi hárlitunarefni 1,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%

32 31.12.2005

1,7-Naphthalenediol
1,7-naftalendíól og sölt
þess

575-38-2 oxandi hárlitunarefni 1,0% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%

Getur valdið ofnæmi 23 31.12.2005

3-Nitro-p-
hydroxyethyl-
aminophenol
3-nítró-p-hýdroxýetýl-
amínófenól og sölt
þess

65235-31-6 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 3,0%

48 31.12.2005

4-Nitrophenyl-
aminoethylurea
4-nítrófenýl-
amínóetýlþvagefni
og sölt þess

27080-42-8 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

49 31.12.2005

2-Nitro-p-phenylene-
diamine
2-nítró-p-fenýlen-
díamín og sölt þess

5307-14-2 a) oxandi hárlitunarefni
b) hárlitunarefni, ekki

oxandi

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

Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%

46 31.12.2005

6-Nitro-2,5-
pyridinediamine
6-nítró-2,5-pýridín-
díamín og sölt þess

69825-83-8 hárlitunarefni, ekki oxandi 3,0% Getur valdið ofnæmi 8 31.12.2005
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Efni CAS-nr. Notkunarsvið Leyfilegur
hámarksstyrkur

í snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og kröfur Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt
er að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer

Leyfilegt
til

a b c d e f g h
Phenyl Methyl
Pyrazolone
fenýlmetýlpýrazólon
og sölt þess

89-25-8 oxandi hárlitunarefni 0,5% Ef notað með vetnisperoxíði er
leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%

20 31.12.2005

Ponceau SX
og sölt þess

4548-53-2
(CI 14700)

hárlitunarefni, ekki oxandi 2,0% 59 31.12.2005
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4. VIÐAUKI
Listi yfir litarefni sem leyfð eru í snyrtivörur.

Leyfilegt er að nota lökk og sölt litarefnanna í þessum viðauka með því skilyrði að þessar
afleiður innihaldi engin efni sem óheimilt er að nota samkvæmt 2. viðauka.

Leyfilegt er að nota torleyst baríum-, strontíum- og sirkóníumlökk, liti og sölt þeirra litar-
efna sem merkt eru með (x) í dálki d, en þó með því skilyrði að þau standist próf um torleysni
samkvæmt aðferðum sem samþykktar eru af EB.
Dálkur a; CI-litanúmer efnanna þar sem það á við (CI = Color-Index, sbr. Rowe Index, 3.
útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 1979).

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkur c; E-númer efnanna þar sem það á við, sbr. EBE tilskipanir frá 1962, um matvæli og
litarefni. Litarefni sem hafa E-númer verða að uppfylla kröfur um hreinleika sem settar eru í
framangreindum tilskipunum en þau litarefni sem eru án E-númera verða að uppfylla hinar
almennu kröfur um litarefni sem tilgreindar eru í viðauka III við tilskipun 62/2645/EBE frá
1962 um litarefni með síðari breytingum.

Notkunarsvið: Dálkur 1: Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur.
Dálkur 2: Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur nema þær sem notaðar

eru nálægt augum, einkum augnfarða og hreinsiefni fyrir augn-
farða.

Dálkur 3: Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur nema þær sem ætlað er
að komast í snertingu við slímhúð.

Dálkur 4: Litarefni sem einungis eru leyfð í snyrtivörur sem ætlað er að
komast í snertingu við hörund í stuttan tíma.

CI-litanúmer eða
litaheiti CAS-númer E-númer Litur Notkunarsvið Aðrar takmarkanir og kröfur

a b c d 1 2 3 4 f
10006 16143-80-9 grænn x
10020 19381-50-1 grænn x
10316 846-70-8 gulur (x) x
11680 2512-29-0 gulur x
11710 6486-23-3 gulur x
11725 6371-96-6 appelsínugulur x
11920 2051-85-6 appelsínugulur x
12010 6535-42-8 rauður x
12085 2814-77-9 rauður (x) x Hámark 3% í fullunninni vöru
12120 2425-85-6 rauður x
12150 1229-55-6 rauður x
12370 6535-46-2 rauður x
12420 6471-51-8 rauður x
12480 6410-40-8 brúnn x
12490 6410-41-9 rauður x
12700 4314-14-1 gulur x
13015 2706-28-7 E 105 gulur x
14270 547-57-9 E 103 appelsínugulur x
14700 4548-53-2 rauður x
14720 3567-69-9 E 122 rauður x
14815 3257-28-1 E 125 rauður x
15510 633-96-5 appelsínugulur (x) x
15525 5850-80-6 rauður x
15580 5850-87-3 rauður x
15620 1658-56-6 rauður x
15630 1248-18-6 rauður (x) x Hámark 3% í fullunninni vöru
15800 6371-76-2 rauður x
15850 5858-81-1 rauður (x) x
15865 15782-05-5 rauður x
15880 6417-83-1 rauður x
15980 2347-72-0 E 111 appelsínugulur x
15985 15790-07-5 E 110 gulur (x) x
16035 25956-17-6 rauður x
16185 915-67-3 E 123 rauður x
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CI-litanúmer eða
litaheiti CAS-númer E-númer Litur Notkunarsvið Aðrar takmarkanir og kröfur

a b c d 1 2 3 4 f
16230 1936-15-8 appelsínugulur x
16255 2611-82-7 E 124 rauður (x) x
16290 5850-44-2 E 126 rauður x
17200 3567-66-6 rauður (x) x
18050 3734-67-6 rauður x
18130 10236-37-0 rauður x
18690 5601-29-6 gulur x
18736 6408-26-0 rauður x
18820 6359-82-6 gulur x
18965 6359-98-4 gulur x
19140 12225-21-7 E 102 gulur (x) x
20040 5979-28-2 gulur x Hámark 5 ppm 3,3’-dímetýl-

bensidín í litarefninu
20170 1320-07-6 appelsínugulur x
20470 1064-48-8 svartur x
21100 5102-83-0 gulur x Hámark 5 ppm

3,3’-díklórbensidín í litarefninu
21108 5567-15-7 gulur x Hámark 5 ppm

3,3’-díklórbensidín í litarefninu
21230 6706-82-7 gulur x
24790 13421-53-9 rauður x
26100 85-86-9 rauður x Hreinleikakröfur: anilín≤0,2%

2-naftól≤0,2%,
4-amínóasóbensen≤0,1%,
1-fenýlasó-2-naftól≤3%
1-(2-(fenýlasó)fenýlasó)-2-naftól≤
2%

27290 5413-75-2 rauður x
27755 2118-39-0 E 152 svartur x
28440 2519-30-4 E 151 svartur x
40215 1325-54-8 appelsínugulur x
40800 7235-40-7 appelsínugulur x
40820 12676-20-9 E 160 e appelsínugulur x
40825 1109-11-1 E 160 f appelsínugulur x
40850 514-78-3 E 161 d appelsínugulur x
42045 129-17-9 blár x
42051 3536-49-0 E 131 blár (x) x
42053 2353-45-9 grænn x
42080 3486-30-4 blár x
42090 3844-45-9 blár x
42100 4857-81-2 grænn x
42170 5863-51-4 grænn x
42510 632-99-5 fjólublár x
42520 3248-91-7 fjólublár x Hámark 5 ppm í fullunninni vöru
42735 6505-30-2 blár x
44045 2580-56-5 blár x
44090 3087-16-9 E 142 grænn x
45100 3520-42-1 rauður x
45190 6252-76-2 fjólublár x
45220 5873-16-5 rauður x
45350 2321-07-5 gulur x Hámark 6% í fullunninni vöru
45370 596-03-2 appelsínugulur (x) x Hámark 1% flúoresein og 2%

mónóbrómflúoresein
45380 17372-87-1 rauður (x) x Hámark 1% flúoresein og 2%

mónóbrómflúoresein
45396 24545-86-6 appelsínugulur x Í varalitum má litarefnið aðeins not-

ast sem frí sýra með mest 1% styrk
45405 6441-77-6 rauður x Hámark 1% flúoresein og 2%

mónóbrómflúoresein
45410 13473-26-2 rauður (x) x Hámark 1% flúoresein og 2%

mónóbrómflúoresein
45425 38577-97-8 rauður x Hámark 1% flúoresein og 3%

mónójoðflúoresein
45430 16423-68-0 E 127 rauður (x) x Hámark 1% flúoresein og 3%

mónójoðflúoresein
47000 8003-22-3 gulur x
47005 8004-92-0 E 104 gulur x
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CI-litanúmer eða
litaheiti CAS-númer E-númer Litur Notkunarsvið Aðrar takmarkanir og kröfur

a b c d 1 2 3 4 f
50325 6837-46-3 fjólublár x
50420 8005-03-6 svartur x
51319 6358-30-1 fjólublár x
58000 72-48-0 rauður x
59040 6358-69-6 grænn x
60724 19286-75-0 fjólublár x
60725 81-48-1 fjólublár x
60730 4430-18-6 fjólublár x
61565 128-80-3 grænn x
61570 4403-90-1 grænn x
61585 4474-24-2 blár x
62045 4368-56-3 blár x
69800 81-77-6 E 130 blár x
69825 130-20-1 blár x
71105 4424-06-0 appelsínugulur x
73000 482-89-3 blár x
73015 16521-38-3 E 132 blár x
73360 2379-74-0 rauður x
73385 5462-29-3 fjólublár x
73900 1047-16-1 fjólublár x
73915 980-26-7 rauður x
74100 574-93-6 blár x
74160 147-14-8 blár x
74180 1330-38-7 blár x
74260 1328-53-6 grænn x
75100 42553-65-1 gulur x
75120 6983-79-5 E 160 b appelsínugulur x
75125 502-65-8 E 160 d gulur x
75130 7488-99-5

7235-40-7
472-93-5

E 160 a appelsínugulur x

75135 79-75-4 E 161 g gulur x
75170 73-40-5 hvítur x
75300 458-37-7 E 100 gulur x
75470 1260-17-9 E 120 rauður x
75810 8049-84-1 E 140 grænn x
75810 E 141 grænn x
77000 7429-90-5 E 173 hvítur x
77002 1332-73-6

21645-51-2
hvítur x

77004 8047-76-5 hvítur x
77007 57455-37-5 blár x
77015 1309-37-1 rauður x
77120 7727-43-7 hvítur x
77163 7787-59-9 hvítur x
77220 471-34-1 E 170 hvítur x
77231 10101-41-4 hvítur x
77266 1333-86-4

7440-44-0
svartur x

77267 8021-99-6 svartur x
77268:1 1345-12-6 E 153 svartur x
77288 1308-38-9 grænn x Án krómatjóna
77289 1324-77-2 grænn x Án krómatjóna
77346 1345-16-0 grænn x
77400 7440-50-8 brúnn x
77480 7440-57-5 E 175 brúnn x
77489 1345-25-1 E 172 appelsínugulur x
77491 1309-37-1 E 172 rauður x
77492 20344-49-4 E 172 gulur x
77499 12227-89-3 E 172 svartur x
77510 14038-43-8 blár x Án sýaníðjóna
77713 546-93-0 hvítur x
77742 10101-66-3 fjólublár x
77745 10124-54-6 rauður x
77820 7740-22-4 E 174 hvítur x
77891 13463-67-7 E 171 hvítur x
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CI-litanúmer eða
litaheiti CAS-númer E-númer Litur Notkunarsvið Aðrar takmarkanir og kröfur

a b c d 1 2 3 4 f
og blöndur þess
með glimmeri

77947 1314-13-2 hvítur x
Anthocyanins
antósýanefni

E 163 rauður x

Aluminium,
Calcium,

Magnesium og Zinc
Stearate

ál-, kalsíum-,
magnesíum-, og

sinksteröt

7047-84-9
1592-23-0
557-04-0
557-05-1

hvítur x

Bromocresol Green
brómkresólgrænt

76-60-8 grænn x

Bromothymol Blue
brómtímólblátt

76-59-5 blátt x

Capsanthin /
Capsorubin
kapsantín

465-42-9 E 160c appelsínugulur x

Caramel
karamellubrúnt

8028-89-5 E 150 brúnn x

Betaine
rauðrófulitur

107-43-7 E 162 rauður x

Lactoflavin
ríbóflavín

33-88-5 E 101 gulur x

Acid Red 195
sýrurautt 195

12220-24-5 rauður x
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5. VIÐAUKI
Listi yfir rotvarnarefni sem leyfð eru í snyrtivörur.

Í þessum viðauka eru rotvarnarefni sem bæta má í snyrtivörur fyrst og fremst í þeim
tilgangi að varna myndun örvera.

Efnum sem merkt eru með (x) í dálki a má bæta í snyrtivörur í öðrum styrk en mælt er
fyrir um í þessum viðauka, en þá einungis í sérstökum tilgangi sem kemur greinilega fram í
kynningu vörunnar, t.d. sem lyktareyðir í sápur eða flösueyðir í hárþvottalegi.

Önnur efni sem notuð eru við framleiðslu snyrtivara geta haft þann eiginleika að varna
myndun örvera, t.d. margar rokgjarnar olíur og sum alkóhól. Þessi efni eru ekki talin upp
viðaukanum.

Í viðaukanum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Sölt: Sölt katjóna; natríum-, kalíum-, kalsíum-, magnesíum-, ammóníum- og

etanólamínsölt
Sölt anjóna; klóríð, brómíð, súlföt og asetöt

Esterar: Metýl-, etýl-, própýl-, ísóprópýl-, bútýl-, ísóbútýl- og fenýlesterar

Allar fullunnar vörur sem innihalda formaldehýð, eða önnur efni þessa viðauka sem losa
formaldehýð, verða að bera varnaðarorðin „inniheldur formaldehýð“ ef styrkur formaldehýðs
í fullunninni vöru er meiri en 0,05%.

Dálkur a; efnunum er raðað í stafrófsröð eftir efnaheitum skv. INCI nafnakerfi fyrir
snyrtivörur. Einnig eru gefin upp íslensk nöfn efnanna.
Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkar c, d, og e; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m) ef annað er ekki
tekið fram.
Dálkur f; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka VI við tilskipun 86/199/EBE, með síðari
breytingum.
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Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Aðrar takmarkanir og
kröfur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f

Benzalkonium Chloride (x)
bensalkóníumklóríð, -brómíð og -
sakkarínat

63449-41-2
8001-54-5

68989-01-5

0,1% reiknað sem
bensalkóníumklóríð

Óheimilt að nota í vörur til
munnhirðu og vörur sem
ætlaðar eru á varir

54

Benzethonium Chloride
N-bensýl-N,N-dímetýl-N-4-
(1,1,3,3-
tetrametýlbútýl)fenoxýetoxýetýl-
ammóníumklóríð

121-54-0 0,1% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun

53

Benzoic Acid (x)
bensósýra, sölt hennar og esterar

65-85-0 0,5% (sýra) 1

Benzylhemiformal
blanda af bensýloxýmetanóli og
bensýloxýmetoxýmetanóli í jöfnum
hlutföllum

14548-60-8 0,15% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun

55

Benzyl Alcohol (x)
bensýlalkóhól

100-51-6 1% 34

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol-(2-)
(x)
2-bróm-2-nítró-1,3-própandíól

52-51-7 0,1% Forðist myndun nítrósamína 21

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
5-bróm-5-nítró-1,3-díoxan

30007-47-7 0,1% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun.
Forðist myndun nítrósamína

20

Bromochlorophene (x)
3,3´-díbróm-5,5´-díklór-2,2´-
díhýdroxý-
dífenýlmetan

15435-29-7 0,1% 37

Cetrimonium Bromide (x)
Cetrimonium Chloride (x)
alkýl(C12-C22)trímetýlammoníum-
brómíð og klóríð

57-09-0
112-02-7

0,1% 44

Chlorhexidine (x)
1-hexametýlenbis-(5-(p-klórfenýl)-
bígúaníð)díglúkónat, -díasetat og
-díhýdróklóríð þess

55-56-1 0,3% gefið upp sem
klórhexidín

42

Chloroacetamide
klórasetamíð

79-07-02 0,3% Inniheldur klórasetamíð 41

Chlorobutanol
1,1,1-tríklór-2-metýl-2-própanól

57-15-8 0,5% Óheimilt í úðabrúsa Inniheldur 1,1,1-tríklór-2-
metýl-2-própanól

11

p-Chloro-m-Cresol (x)
4-klór-m-kresól

59-50-7 0,2% Óheimilt að nota í vörur sem
ætlað er að komast í snertingu
við slímhúð

24

Chlorophene
2-bensýl-4-klórfenól

120-32-1 0,2% 40
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Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Aðrar takmarkanir og
kröfur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f

Chlorphenesin
3-(4-klórfenoxý)própan-1,2-díól

104-29-0 0,3% 50

Chlorxylenol (x)
4-klór-3,5-xýlenól

88-04-0 0,5% 26

Climbazole (x)
1-imídasólýl-1-(4-klórfenoxý)-3,3-
dímetýlbútan-2-on

38083-17-9 0,5% 32

Dehydroacetic Acid
3-asetýl-6-metýlpýran-2,4-(3H)díon
og sölt

520-45-6 0,6% (sýra) Óheimilt í úðabrúsa 13

Diazolidinyl Urea
N-hýdroxýmetýl-N-(1,3-
díhýdroxýmetýl-2,5-díoxó-4-
imídasólidínýl)-N´-hýdroxý-
metýlþvagefni

78491-02-8 0,5% 46

Dibromohexamidine Isethionate
3,3´-díbróm-4,4´-hexametýlendíoxý-
díbensamidín og sölt þess (þar með
talið íseþíónat)

93856-83-8 0,1% 15

Dichlorobenzyl Alcohol (x)
2,4-díklórbensýlalkóhól

1777-82-8 0,15% 22

Dimethyl Oxasolidine
4,4-dímetýl-1,3-oxasólidín

51200-87-4 0,1% pH í fullunninni vöru má ekki
vera > 6

45

DMDM Hydantoin (x)
1,3-bis(hýdroxýmetýl)-5,5-dímetýl-
imídasólidín-2,4-díon

6440-58-0 0,6% 33

7-Ethylbicyclooxazolidine
5-etýl-3,7-díoxa-1-
asabísýkló[3.3.0]oktan

7747-35-5 0,3% Óheimilt að nota í vörur til
munnhirðu og vörur sem ætlað
er að komast í snertingu við
slímhúð

49

Formaldehyde
formaldehýð og paraformaldehýð

50-00-0
30525-89-4

a) 0,2% (nema í vörur
til munnhirðu)

b) 0,1% (vörur til
munnhirðu) gefið
upp sem óbundið
formaldehýð

Óheimilt í úðabrúsa.
Sjá 3. viðauka (tilv.nr. 13)

5

Formic Acid (x)
maurasýra og natríumsölt hennar

64-18-6 0,5% (sýra) 14

Glutaral
1,5-pentandíal

111-30-8 0,1% Óheimilt í úðabrúsa Inniheldur 1,5-pentandíal
(ef styrkur 1,5-pentandíals í

fullunninni vöru er > 0,05%)

48

Hexamidine Diisethionate (x)
1,6-bis(4-amidínófenoxý)-n-hexan og

659-40-5 0,1% 47
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Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Aðrar takmarkanir og
kröfur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f

sölt þess, þar með talið íseþíónat og
p-hýdroxýbensóat
Hexetidine (x)
5-amínó-1,3-bis(2-etýlhexýl)-5-
metýl-
hexahýdrópyrimidín

141-94-6 0,1% 19

4-Hydroxybenzoic Acid (x)
4-hýdroxýbensósýra, sölt hennar og
esterar nema bensýlester
(parabensambönd)

99-96-7 0,4% (sýra) fyrir einn
ester. 0,8% (sýra) fyrir
blöndur af esterum

12

Imidazolidinyl Urea (x)
3,3´-bis(1-hýdroxýmetýl-2,5-díoxó-
imídasólidín-4-ýl)-1,1´-
metýlenþvagefni

39236-46-9 0,6% 27

Iodopropynyl Butylcarbamate
3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat

55406-53-6 0,05% 1. Óheimilt að nota í vörur til
munnhirðu og vörur sem
ætlaðar eru á varir

2. Ef að styrkur efnisins í vöru
sem ætlað er að verða eftir
á húð er meiri en 0,02%,
bætið við setningunni:
Inniheldur joð.

Inniheldur joð. 56

Isopropyl Cresols
4-ísóprópýl-m-kresól

3228-02-2 0,1% 38

Methenamine (x)
hexametýlentetramín

100-97-0 0,15% 30

Methylchloroisothiazolinone
blanda af 5-klór-2-metýl-4-
ísóþíasólín-3-on og 2-metýl-4-
ísóþíasólín-3-on með
magnesíumklóríði og
magnesíumnítrati

26172-55-4 0,0015% (15 ppm) (af
blöndu af 5-klór-2-
metýl-4-ísóþíasólín-3-on
og 2-metýl-4-
ísóþíasólín-3-on í
hlutfallinu 3:1)

39

Methyldibromo Glutaronitrile
1,2-díbróm-2,4-dísýanóbútan

35691-65-7 0,1% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun

36

-
ólífræn súlfíð og vetnissúlfíð (x)

14265-45-3 0,2% gefið sem óbundið
SO2

9

Phenoxyethanol (x)
2-fenoxýetanól

122-99-6 1% 29

Phenoxyisopropanol
1-fenoxý-2-própanól

770-35-4 1,0% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun.
Sjá 3. viðauka (tilv.nr. 54)

43

Phenyl Mercuric Acetat,
Phenyl Mercuric Borate
fenýlkvikasilfurssölt, þar með talið

62-38-4
102-98-7

0,007% reiknað sem
Hg(1)

Má aðeins nota í augnfarða og
augnförðunarhreinsa

Inniheldur
fenýlkvikasilfurssambönd

17
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Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Aðrar takmarkanir og
kröfur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f

bórat
o-Phenylphenol (x)
2-fenýlfenól og sölt þess

90-43-7 0,2% gefið upp sem
fenól

7

Piroctone Olamine (x)
1-hýdroxý-4-metýl-6-(2,4,4-
trímetýlpentýl) -2-pyrídon og
mónóetanólamínsölt þess

68890-66-4 a) 1,0%

b) 0,5%

a) Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun

b) Má nota í aðrar vörur

35

Polyaminopropyl Biguanid (x)
pólý(1-
hexametýlenbígúaníð)hýdróklóríð

70170-61-5 0,3% 28

Propionic Acid (x)
própíonsýra og sölt hennar

79-09-4 2% (sýra) 2

Quaternium-15
1-(3-klórallýl)-3,5,7-tríasa-1-asónía-
adamantan klóríð

4080-31-3 0,2% 31

Salicylic Acid (x)
2-hýdroxýbensósýra

69-72-7 0,5% (sýra) Má ekki nota í vörur fyrir börn
yngri en þriggja ára nema í
hárþvottalegi

Má ekki nota fyrir börn yngri
en þriggja ára

3

-
silfurklóríð sem fellt er út á
títandíoxíð

7783-90-6 0,004% reiknað sem
AgCl

20% AgCl (v/v) á TiO2.
Óheimilt að nota í vörur
ætlaðar börnum yngri en
þriggja ára, í vörur til
munnhirðu og í vörur ætlaðar
til nota við augu og munn.

52

Sodium Hydroxymethylglycinate
natríumhýdroxýmetýlamínóasetat

70161-44-3 0,5% 51

Sodium Iodate
natríumjoðat

7681-55-2 0,1% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun

10

Sorbic Acid (x)
2,4-hexadíensýra

110-44-1 0,6% (sýra) 4

Thimerosal
natríumetýlmerkúríþíósalisýlat

54-64-8 0,007% reiknað sem
Hg(1)

Má aðeins nota í augnfarða og
augnförðunarhreinsa

Inniheldur natríumetýl-
merkúríþíósalisýlat

16

Triclocarban (x)
3,4,4´-tríklórkarbanilíð

101-20-2 0,2% Skilyrði:
3,3’,4,4’-tetraklórasóbensen <
1 ppm 3,3’,4,4’-tetraklórasó-
oxýbensen < 1 ppm

23

Triclosan (x)
2,4,4´-tríklór-2´-hýdroxýdífenýleter

3380-34-5 0,3% 25

Undecylenic Acid (x)
10-undekensýra og sölt hennar

112-38-9 0,2% (sýra) 18

Zinc Pyrithione (x)
sinksölt af pyridín-1-oxíð-2-þíól

13463-41-7 0,5% Má aðeins nota í vörur sem
skolað er burt eftir notkun.
Óheimilt að nota í vörur til

8
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Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Aðrar takmarkanir og
kröfur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e f

munnhirðu

(1) Ef í blöndu með öðrum kvikasilfurssamböndum, sem leyfð eru samkvæmt þessari reglugerð, má heildarstyrkur Hg ekki vera meiri en
0,007%.
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6. VIÐAUKI
Listi yfir efni til síunar útfjólublárra geisla sem leyfð eru í snyrtivörur.

Efnum í þessum viðauka er bætt í sólsnyrtivörur til þess að sía burt tiltekna útfjólubláa
geisla og verja þannig húðina gegn skaðlegum áhrifum þeirra.

Heimilt er að bæta efnum þessa viðauka í aðrar snyrtivörur en sólsnyrtivörur innan þeirra
marka og með þeim skilyrðum sem sett eru.

Ekki eru talin upp í þessum viðauka önnur efni sem notuð eru í snyrtivörur í þeim
tilgangi að verja vöruna sjálfa gegn útfjólubláum geislum.

Dálkur a; efnunum er raðað í stafrófsröð eftir efnaheitum skv. INCI nafnakerfi fyrir snyrti-
vörur. Einnig eru gefin upp íslensk nöfn.
Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkur c; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m) ef annað er ekki tekið
fram.

Dálkur e; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka VII við tilskipun 83/574/EBE eða
tilskipun 89/174/EBE, með síðari breytingum.

Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e

Benzophenone-3
2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon (oxýbenson)

131-57-7 10% Inniheldur 2-hýdroxý-4-
metoxýbensófenon (1)

4

Benzophenone-4
Benzophenone-5
2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon-5-súlfónsýra og
natríumsölt hennar

4065-45-6
6628-37-1

5% (gefið upp
sem sýra)

22

Benzylidene Camphor Sulfonic Acid
3-(4-súlfóbensýliden)bornan-2-on og sölt hennar

56039-58-8 6% (gefið upp
sem sýra)

9

3-Benzylidene Camphor
1,7,7-trímetýl-3-
(fenýlmetýlen)bísýkló[2.2.1]heptan-2-on

15087-24-8 2% 19

Bis-Ethylhexyloxy-phenol Methoxyphenol
Triazine
2,4-bis((4-(2-etýlhexýloxý)-2-hýdroxý)-fenýl)-
6-(4-metoxýfenýl)-(1,3,5)-tríasín

187393-00-6 10% 25

Bisymidazylte
monónatríumsalt af 2-2'-bis-(1,4-fenýlen)-1H-
bensimíðasól-4,6-dísúlfónsýru

180898-37-7 10% (reiknað sem
sýra)

24

Butyl Methoxydibenzoylmethane
1-(4-tert-bútýlfenýl)-3-(4-metoxýfenýl)própan-
1,3-díon

70356-09-1 5% 8

Camphor Benzalkonium Methosulfate
3-(4-trímetýlammoníumbensýliden)bornan-2-
on-metýlsúlfat

52793-97-2 6% 2

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat
bensósýru-2-[-4-(díetýlamínó)-2-
hýdroxýbensóýl]-hexýlester

302776-68-7 10% í
sólvarnarefnum

28

Dimethicodiethylbenzalmalonate
dímeþíódíetýlbensalmalónat

207574-74-1 10% 26

Dioctyl Butamido Triazone
bensósýru-4,4-((6-((((1,1-
dímetýletýlamínó)karbónýl)fenýl)amínó)-1,3,5-
tríazín-2,4-díýl)díimínó)bis-,bis(2-
etýlhexýl)ester

154702-15-5 10% 17

Drometrizole Trisiloxane
2-(2H-bensótríazól-2-ýl)-4-metýl-6-(2-metýl-3-
(1,3,3,3-tetrametýl-1-
(trímetýlsilýl)oxý)dísiloxanýl)própýlfenól

155633-54-8 15% 16

Homosalate
3,3,5-trímetýlsýklóhexýlsalisýlat

118-56-9 10% 3

Isoamyl p-Methoxycinnamate
ísópentýl-4-metoxýsinnamat

71617-10-2 10% 14

4-Methylbenzylidene Camphor
3-(4´-metýlbensýliden)-d,l-kamfór

36861-47-9 4% 18

Methylene bis-benzotriazolyl 103597-45-1 10% 23
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Efni CAS-nr. Leyfilegur
hámarksstyrkur

Notkunarreglur og
varnaðarorð sem skylt er

að prenta á umbúðir

EB
tilvísunar-

númer
a b c d e

tetramethylbutylphenol
2,2'-metýlenbis(6-(2H-bensótríasól-2-ýl)-4-
(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól)
Octocrylene
2-sýanó-3,3-dífenýlakrýlsýru-2-etýlhexýlester

6197-30-4 10% (gefið upp
sem sýra)

10

Octyl Dimethyl PABA
2-etýlhexýl-4-dímetýlamínóbensóat

21245-02-3 8% 21

Octyl Methoxycinnamate
2-etýlhexýl-4-metoxýsinnamat

5466-77-3 10% 12

Octyl Salicylate
2-hýdroxýbensósýru-2-etýlhexýlester

118-60-5 5% 20

Octyl Triazone
2,4,6-tríanilín(p-karbó-2´-etýlhexýl-1´-oxý)-
1,3,5-tríazín

88122-99-0 5% 15

PABA
4-amínóbensósýra

150-13-0 5% 1

PEG-25 PABA
etoxýlerað etýl-4-amínóbensóat

116242-27-4 10% 13

Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
2-fenýlbensimídasól-5-súlfónsýra ásamt
kalíum-, natríum- og tríetanólamínsöltum
hennar

27503-81-7 8% (gefið upp
sem sýra)

6

Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor
fjölliða N-{(2 og 4)-[(2-oxóborn-3-
ýliden)metýl]bensýl}akrýlamíðs

147897-12-9 6% 11

Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid
3,3´-(1,4-fenýlendímetýliden)bis(7,7-dímetýl-2-
oxóbísýkló[2.2.1]heptan-1-metansúlfónsýra) og
sölt hennar

90457-82-2 10% (gefið upp
sem sýra)

7

Titanium dioxide
títandíoxíð

25% 27

(1) Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er ≤0,5% og ef efnið er notað til að verja vöruna sjálfa.

7. VIÐAUKI
Greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara.

Við eftirlit með samsetningu snyrtivara skulu notaðar aðferðir sem birtar eru í tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 80/1335/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi
nauðsynlegar greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, ásamt breytingum í
tilskipunum 87/143/EBE, 82/434/EBE, 90/207/EBE, 83/514/EBE, 85/490/EBE, 93/73/EBE,
95/32/EB og 96/45/EB.

8. VIÐAUKI
Tákn sem gefur til kynna að lesa skuli meðfylgjandi leiðbeiningar.
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9. VIÐAUKI
Tákn sem gefur til kynna takmarkaðan geymslutíma snyrtivöru eftir

að umbúðir hafa verið opnaðar. Á aðeins við um snyrtivörur
með geymslutíma sem er lengri en 30 mánuðir.

10. VIÐAUKI
Listi yfir samþykktar prófunaraðferðir sem koma eiga í stað prófana

sem byggja á dýratilraunum.


