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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 344/2013,
annettu 4 päivänä huhtikuuta 2013,
kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1223/2009 liitteiden II, III, V ja VI muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

että direktiivin 76/768/ETY vaatimusten sijaan voidaan
vaihtoehtoisesti noudattaa asetuksen (EY) N:o 1223/2009
vaatimuksia jo ennen 11 päivää heinäkuuta 2013, on
näin ollen tarpeen muuttaa myös asetuksen (EY)
N:o 1223/2009 liitteitä, jotta taataan kansanterveyden
suojelun korkea taso.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marras
kuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 ja
2 kohdan,

(4)

Muutamilla direktiivin 76/768/ETY liitteisiin tehdyistä
muutoksista on myös mukautettu kyseisiä liitteitä vastaa
maan tekniikan ja tieteen kehitystä kansanterveyden suo
jelun lisäksi. Tämän seurauksena direktiivin 76/768/ETY
liitteet vastaavat nyt paremmin tekniikan ja tieteen kehi
tystä kuin asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteet. Tästä
syystä on tarpeen tehdä kyseiset muutokset myös asetuk
sen (EY) N:o 1223/2009 liitteisiin.

(5)

Joissain tapauksissa aineille ei ole annettu kansainvälisesti
tunnustettujen nimistöjen, kuten kansainvälisen kosmeet
tisten ainesosien nimistön (INCI) mukaisia nimiä. Tällöin
ne yksilöidään kuitenkin hajustenimiensä perusteella. Tä
män vuoksi on aiheellista ilmoittaa hajustenimet liitteessä
III olevassa c sarakkeessa (ainesosien yleisten nimien luet
telossa esiintyvä nimi).

(6)

Tästä syystä asetusta (EY) N:o 1223/2009 olisi muutetta
va.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettis
ten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 1223/2009 sovelletaan 11 päivästä
heinäkuuta 2013, ja se korvaa kosmeettisia valmisteita
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktii
vin 76/768/ETY (2). Joustavan siirtymisen varmistamiseksi
taloudellisten toimijoiden sallitaan kuitenkin saattaa
markkinoille asetuksen (EY) N:o 1223/2009 vaatimukset
täyttäviä kosmeettisia valmisteita ennen kyseisen asetuk
sen soveltamisen alkamispäivää.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteet kuvastavat tieteen
kehitystilaa ajankohtana, jolloin komissio hyväksyi ehdo
tuksen kyseiseksi asetukseksi, eli 5 päivänä helmikuuta
2008. Tämän jälkeen direktiivin 76/768/ETY liitteitä on
muutettu monta kertaa.

(3)

Monien direktiivin 76/768/ETY liitteisiin tehtyjen muu
tosten tarkoituksena on ollut puuttua mahdollisiin ihmis
ten terveydelle aiheutuviin riskeihin, ja näin ollen niissä
säädetään tarvittavista toimenpiteistä kansanterveyden
suojelemiseksi. Oikeudellisen selkeyden vuoksi sekä siksi,

(1) EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteet II, III, V ja VI
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 11 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä huhtikuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE
1) Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite II seuraavasti:
a) Korvataan viitenumeroa 167 koskeva kohta seuraavasti:
”167

4-Aminobentsoehappo ja sen esterit, joissa vapaa aminoryhmä

150-13-0

205-753-0”

8024-12-2

285-515-0”

8007-00-9

232-352-8”

b) Korvataan viitenumeroa 450 koskeva kohta seuraavasti:
”450

Verbenaöljyn (Lippia citriodora Kunth.) eteeriset öljyt ja johdan
naiset nestemäistä öljyä lukuun ottamatta, kun sitä käytetään
hajusteen ainesosana

c) Korvataan viitenumeroa 1136 koskeva kohta seuraavasti:
”1136

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch -kasvin kuoren neste (käsit
telemätön perunbalsami), kun sitä käytetään hajusteen aines
osana

d) Lisätään seuraavat viitenumerot:
”1329

4-[(4-Aminofenyyli)(4-iminosykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni)me
tyyli]-o-toluidiini ja sen hydrokloridisuola (Basic Violet 14; CI
42510) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3248-93-9 /
632-99-5
(HCl)

221-832-2 /
211-189-6
(HCl)

1330

4-(2,4-Dihydroksifenyyliatso)bentseenisulfonihappo ja sen nat
riumsuola (Acid Orange 6; CI 14270) käytettäessä hiusten
värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2050-34-2 /
547-57-9
(Na)

218-087-0 /
208-924-8
(Na)

1331

3-Hydroksi-4-(fenyyliatso)-2-naftoehappo ja sen kalsiumsuola
(Pigment Red 64:1; CI 15800) käytettäessä hiusten värjäykseen
tarkoitetuissa tuotteissa

27757-79-5 /
6371-76-2
(Ca)

248-638-0 /
228-899-7
(Ca)

1332

2-(6-Hydroksi-3-okso-(3H)-ksanten-9-yyli)bentsoehappo; Fluo
reseiini ja sen dinatriumsuola (Acid Yellow 73 sodium salt; CI
45350) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2321-07-5 /
518-47-8
(Na)

219-031-8 /
208-253-0
(Na)

1333

4′,5′-Dibromi-3′,6′-dihydroksispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′[9H]ksanteeni]-3-oni; 4′,5′-Dibromifluoreseiini; (Solvent Red
72) ja sen dinatriumsuola (CI 45370) käytettäessä hiusten vär
jäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

596-03-2 /
4372-02-5
(Na)

209-876-0 /
224-468-2
(Na)

1334

2-(3,6-Dihydroksi-2,4,5,7-tetrabromiksanten-9-yyli)-bentsoehap
po; Fluoreseiini, 2′,4′,5′,7′-tetrabromi-; (Solvent Red 43), sen
dinatriumsuola (Acid Red 87; CI 45380) ja sen alumiinisuola
(Pigment Red 90:1 Aluminium lake) käytettäessä hiusten vär
jäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

15086-94-9 /
17372-87-1
(Na) /
15876-39-8
(Al)

239-138-3 /
241-409-6
(Na)/
240-005-7 (Al)

1335

Ksantylium, 9-(2-karboksifenyyli)-3-((2-metyylifenyyli)amino)-6((2-metyyli-4-sulfofenyyli)amino)-, sisäinen suola ja sen natri
umsuola (Acid Violet 9; CI 45190) käytettäessä hiusten värjä
ykseen tarkoitetuissa tuotteissa

10213-95-3 /
6252-76-2
(Na)

- / 228-377-9
(Na)

1336

3′,6′-Dihydroksi-4′,5′-dijodispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′[9H]ksanten]-3-oni; (Solvent Red 73) ja sen dinatriumsuola
(Acid Red 95; CI 45425) käytettäessä hiusten värjäykseen tar
koitetuissa tuotteissa

38577-97-8 /
33239-19-9
(Na)

254-010-7 /
251-419-2
(Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Tetrajodifluoreseiini, sen dinatriumsuola (Acid Red
51; CI 45430) ja sen alumiinisuola (Pigment Red 172 Alumi
nium lake) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuot
teissa

15905-32-5 /
16423-68-0
(Na) /
12227-78-0
(Al)

240-046-0 /
240-474-8
(Na) /
235-440-4 (Al)
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1338

1-Hydroksi-2,4-diaminobentseeni (2,4-Diaminophenol) ja sen
dihydrokloridisuola (2,4-Diaminophenol HCl) käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

95-86-3 /
137-09-7
(HCl)

202-459-4 /
205-279-4
(HCl)

1339

1,4-Dihydroksibentseeni (Hydroquinone), lukuun ottamatta liit
teessä III olevaa 14 kohtaa

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Aniliino-1-naftyyli][4-(dimetyyliamino)fenyyli]metylee
ni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dimetyyliammoniumkloridi
(Basic Blue 26; CI 44045) käytettäessä hiusten värjäykseen
tarkoitetuissa tuotteissa

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimetyyli-5-sulfonaattofenyyli)atso]-4-hyd
roksinaftaleeni-1-sulfonaatti (Ponceau SX; CI 14700) käytettä
essä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroksi-imino)-6-oksonaftaleeni2-sulfonaatto(2-)-N5,O6]ferraatti(3-); (Acid Green 1; CI 10020)
käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Fenyyliatso)resorsinoli (Solvent Orange 1; CI 11920) ja sen
suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Etoksifenyyli)atso]naftoli (Solvent Red 3; CI 12010) ja sen
suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Kloori-4-nitrofenyyli)atso]-2-naftoli (Pigment Red 4; CI
12085) ja sen suolat, käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoi
tetuissa tuotteissa

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroksi-N-(o-tolyyli)-4-[(2,4,5-trikloorifenyyli)atso]naftalee
ni-2-karboksamidi (Pigment Red 112; CI 12370) ja sen suolat,
käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Kloori-2,4-dimetoksifenyyli)-4-[[5-[(dietyyliamino)sulfo
nyyli]-2-metoksifenyyli]atso]-3-hydroksinaftaleeni-2-karboksa
midi (Pigment Red 5; CI 12490) ja sen suolat, käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattofenyyli)atso]-3hydroksi-2-naftoaatti (Pigment Red 48; CI 15865) käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalsium-3-hydroksi-4-[(1-sulfonaatto-2-naftyyli)atso]-2-nafto
aatti (Pigment Red 63:1; CI 15880) käytettäessä hiusten värjä
ykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroksi-4-(4′-sulfonaattonaftyyliatso)naftaleeni2,7-disulfonaatti (Acid Red 27; CI 16185) käytettäessä hiusten
värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Dikloori[1,1′-bifenyyli]-4,4′-diyyli)bis(atso)]bis[N(2,4-dimetyylifenyyli)-3-oksobutyramidi] (Pigment Yellow 13;
CI 21100) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuot
teissa

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Sykloheksylideenibis[(2-metyyli-4,1-fenyleeni)atso]]bis[4sykloheksyylifenoli] (Solvent Yellow 29; CI 21230) käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6706-82-7

229-754-0

1353

1-(4-(Fenyyliatso)fenyyliatso)-2-naftoli (Solvent Red 23;
CI 26100) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuot
teissa

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium-6-amino-4-hydroksi-3-[[7-sulfonaatto-4-[(4-sul
fonaattofenyyli)atso]-1-naftyyli]atso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti
(Food Black 2; CI 27755) käytettäessä hiusten värjäykseen tar
koitetuissa tuotteissa

2118-39-0

218-326-9
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1355

Etanaminium, N-(4-((4-(dietyyliamino)fenyyli)(2,4-disulfofenyy
li)metyleeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-N-etyyli-, hydroksi
di, sisäinen suola, natriumsuola (Acid Blue 1; CI 42045) käy
tettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

129-17-9

204-934-1

1356

Etanaminium, N-(4-((4-(dietyyliamino)fenyyli)(5-hydroksi-2,4-di
sulfofenyyli)metyleeni)-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-N-etyyli-,
hydroksidi, sisäinen suola, kalsiumsuola (2:1) (Acid Blue 3; CI
42051) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

3536-49-0

222-573-8

1357

Bentseenimetanaminium, N-etyyli-N-(4-((4-(etyyli((3-sulfofenyy
li)metyyli)amino)fenyyli)(4-hydroksi-2-sulfofenyyli)metyleeni)2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)-3-sulfo-, hydroksidi, sisäinen
suola, dinatriumsuola (Fast Green FCF; CI 42053) käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-Isobentsofuraanidioni, reaktiotuotteet metyylikinoliinin ja
kinoliinin kanssa (Solvent Yellow 33; CI 47000) käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosiini (CI 50420) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoi
tetuissa tuotteissa

8005-03-6

–

1360

8,18-Dikloori-5,15-dietyyli-5,15-dihydrodi-indolo[3,2-b:3′,2′m]trifenodioksatsiini (Pigment Violet 23; CI 51319) käytettäessä
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroksiantrakinoni (Pigment Red 83; CI 58000) käy
tettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrium-8-hydroksipyreeni-1,3,6-trisulfonaatti (Solvent Green
7; CI 59040) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa
tuotteissa

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroksi-4-(p-toluidino)antrakinoni (Solvent Violet 13;
CI 60725) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuot
teissa

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-Tolyyliamino)antrakinoni (Solvent Green 3;
CI 61565) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuot
teissa

128-80-3

204-909-5

1365

6-Kloori-2-(6-kloori-4-metyyli-3-oksobentso[b]tien-2(3H)-yli
deeni)-4-metyylibentso[b]tiofeeni-3(2H)-oni (VAT Red 1;
CI 73360) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuot
teissa

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydrokino[2,3-b]akridiini-7,14-dioni (Pigment Violet
19; CI 73900) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa
tuotteissa

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-Ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)kupari (Pigment
Blue 15; CI 74160) käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoite
tuissa tuotteissa

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium [29H,31H-ftalosyaniinidisulfonaatto(4-)N29,N30,N31,N32]kupraatti(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) käy
tettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1330-38-7

215-537-8

1369

Polykloorikupariftalosyaniini (Pigment Green 7; CI 74260)
käytettäessä hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oksidietanoli, jäämärajan osalta
ks. liite III

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadione [INCI] / Phytomenadione [INN]

84-80-0 /
81818-54-4

201-564-2 /
279-833-9

1372

2-Aminofenoli (o-Aminophenol; CI 76520) ja sen suolat

95-55-6 /
67845-79-8 /
51-19-4

202-431-1 /
267-335-4”
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2) Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite III seuraavasti:
a) Korvataan viitenumeroita 8, 9 ja 10 koskevat kohdat seuraavasti:
”8

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

a) Yleiskäyttö

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.

FI

p-Fenyleenidiamiinin
N-substituoidut joh
dannaiset ja niiden
suolat; o-fenyleenidia
miinin N-substituoidut
johdannaiset (1), lu
kuun ottamatta muu
alla tässä liitteessä ja
liitteessä II viitenume
roissa 1309, 1311 ja
1312 lueteltuja joh
dannaisia

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää fenyleenidiamiineja.
Älä käytä silmäripsien tai kulmakarvojen
värjäämiseen.”
b) Ammattikäyttö
a) ja b):
Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 3 % vapaaksi emäk
seksi laskettuna

Euroopan unionin virallinen lehti

Älä värjää hiuksiasi, jos

b) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”Vain ammattikäyttöön.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.

25.4.2013

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää fenyleenidiamiineja.
Käytettävä asianmukaisia käsineitä.”
8a

p-Phenylenedia
mine;
p-Phenylenedia
mine HCl;
p-Phenylenedia
mine Sulphate

106-50-3 /
624-18-0 /
16245-77-5

203-404-7 /
210-834-9 /
240-357-1

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

a) Yleiskäyttö

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.

Euroopan unionin virallinen lehti

p-Fenyleenidiamiini ja
sen suolat

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää fenyleenidiamiineja.

L 114/7

Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmak
arvojen värjäykseen.”

a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäispi
toisuus saa olla enintään 2 % va
paaksi emäkseksi laskettuna

b) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

L 114/8

b) Ammattikäyttö

”Vain ammattikäyttöön.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
FI

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää fenyleenidiamiineja.
Käytettävä asianmukaisia käsineitä.”
9

Metyylifenyleenidiamii
nit, niiden N-substitu
oidut johdannaiset ja
näiden suolat (1), lu
kuun ottamatta tässä
liitteessä viitenume
rossa 9a tarkoitettua
ainetta sekä liitteen II
viitenumeroissa 364,
1310 ja 1313 tarkoi
tettuja aineita.

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

a) Yleiskäyttö

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.

Euroopan unionin virallinen lehti

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

Sisältää fenyleenidiamiineja (tolueenidia
miineja).
Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmak
arvojen värjäykseen.”

a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäispi
toisuus saa olla enintään 5 % va
paaksi emäkseksi laskettuna

b) Painettava selosteeseen:

FI

b) Ammattikäyttö

Sekoitussuhde.
”Vain ammattikäyttöön.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.

Euroopan unionin virallinen lehti

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.

Sisältää fenyleenidiamiineja (tolueenidia
miineja).
Käytettävä asianmukaisia käsineitä.”

9a

Tolueeni-2,5-diamiini
ja sen suolat

Toluene-2,5Diamine
Toluene-2,5Diamine Sulfate

95-70-5 /
615-50-9

202-442-1 /
210-431-8

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

a) Yleiskäyttö

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

L 114/9

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

L 114/10

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
FI

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää fenyleenidiamiineja (tolueenidia
miineja).
Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmak
arvojen värjäykseen.”
b) Ammattikäyttö

Sekoitussuhde.
”Vain ammattikäyttöön.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

Euroopan unionin virallinen lehti

a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäispi
toisuus saa olla enintään 4 % va
paaksi emäkseksi laskettuna

b) Painettava selosteeseen:

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää fenyleenidiamiineja (tolueenidia
miineja).
Käytettävä asianmukaisia käsineitä.”
10

25.4.2013

(1) Näitä aineita saa käyttää yksinään tai yhdessä, mikäli summa, joka saadaan laskemalla yhteen ko. aineiden kosmeettisessa valmisteessa olevat pitoisuudet, kukin ensin jaettuna ko. aineen sallitulla enimmäispitoisuudella, ei ole
yli 1.”

”12

Hydrogen pero
xide

7722-84-1

231-765-0

a) Hiuksille ja
kasvojen
karvoille
tarkoitetut
valmisteet

a) 12 % H2O2
(40 vol.),
sisälty
neenä tai
vapautu
neena

a) Käytettävä asianmukaisia käsineitä.

b) Iholle tar
koitetut
valmisteet

b) 4 % H2O2,
sisälty
neenä tai
vapautu
neena

a), b), c) ja e):

c) Kynsien
kovettami
seen käy
tettävät
valmisteet

c) 2 % H2O2,
sisälty
neenä tai
vapautu
neena

Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välit
tömästi runsaalla vedellä.

d) Suuhygie
niavalmis
teet, mm.
suuvedet,
hammas
tahnat ja
hampai
denvalkai
sutuotteet

d) ≤ 0,1 %
H2O2, si
sältyneenä
tai vapau
tuneena

e) Hampai
denvalkai
sutuotteet

e) > 0,1 %
≤6%
H2O2, si
sältyneenä
tai vapau
tuneena

FI

Vetyperoksidi ja muut
yhdisteet tai seokset,
joista vapautuu vety
peroksidia, mm. kar
bamidiperoksidi ja
sinkkiperoksidi

Sisältää vetyperoksidia.
Vältettävä valmisteen joutumista silmiin.

Euroopan unionin virallinen lehti

e) Myydään ainoastaan hammas
lääkäreille.
Kunkin käyttöjakson yhteydessä
tuotetta saavat ensimmäisellä
kerralla käyttää vain direktiivin
2005/36/EY (*) määritelmän
mukaiset hammaslääkärit tai
käyttö voi tapahtua hammas
lääkärin välittömässä valvon
nassa, jos voidaan varmistaa
vastaava turvallisuuden taso.
Myöhemmin tuotetta saa antaa
kuluttajalle käyttöjakson saatta
miseksi päätökseen.

e) H2O2:n pitoisuus, sisältyneenä tai vapau
tuneena, ilmoitetaan prosentteina.
Ei saa käyttää alle 18-vuotiaille.
Myydään ainoastaan hammaslääkäreille.
Kunkin käyttöjakson yhteydessä tuotetta
saavat ensimmäisellä kerralla käyttää vain
hammaslääkärit tai käyttö voi tapahtua
hammaslääkärin välittömässä valvonnas
sa, jos voidaan varmistaa vastaava tur
vallisuuden taso. Myöhemmin tuotetta
saa antaa kuluttajalle käyttöjakson saat
tamiseksi päätökseen.

L 114/11

Ei saa käyttää alle 18-vuotiaille.
(*) EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.”

25.4.2013

b) Korvataan viitenumeroa 12 koskeva kohta seuraavasti:

”14

Hydrokinoni

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Tekokynnet

0,02 % (se
koittamisen
jälkeen)

Vain ammattikäyttöön

— Vain ammattikäyttöön

L 114/12

c) Korvataan viitenumeroa 14 koskeva kohta seuraavasti:

— Vältä ihokontaktia
— Lue käyttöohjeet huolellisesti”
FI

d) Korvataan viitenumeroa 16 koskeva kohta seuraavasti:
”16

1-Naftoli ja sen suolat

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1 % vapaaksi emäk
seksi laskettuna

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.” ”

Euroopan unionin virallinen lehti

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.

e) Korvataan viitenumeroa 22 koskeva kohta seuraavasti:

”22

Resorsinoli

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) 1. Yleiskäyttö

a) 1. Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”Sisältää resorsinolia.
Hiukset huuhdeltava huolellisesti kä
sittelyn jälkeen.

Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä.

25.4.2013

Ei saa käyttää silmäripsien eikä kul
makarvojen värjäykseen.

25.4.2013

Hiusvärit saattavat aiheuttaa vaka
via allergisia reaktioita. Lue käyttö
ohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

FI

Väliaikainen musta hennatatuointi
saattaa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja va
hingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hius
ten värjäämisestä,

2. Ammattikäyttö
1 ja 2:
Hapettavissa olosuhteissa tapah
tuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään
2,5 % vapaaksi emäkseksi las
kettuna

2. Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”Vain ammattikäyttöön. Sisältää re
sorsinolia.
Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa va
kavia allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Euroopan unionin virallinen lehti

— olet aiemmin saanut oireita väli
aikaisesta mustasta hennatatuoin
nista.”

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi
saattaa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja va
hingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hius
ten värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väli
aikaisesta mustasta hennatatuoin
nista.”
b) 0,5 %

b) Sisältää resorsinolia.”

L 114/13

b) Hiusvedet
ja sampoot

Korvataan viitenumeroita 26–43 koskevat kohdat seuraavasti:
”26

Dikaliumfluorofosfaatti

Sodium Monof
luorophosphate

Potassium Mo
nofluorophosp
hate

20859-38-5 / – / –
66115-19-3

10163-15-2
/ 7631-97-2

14104-28-0

233-433-0 /
231-552-2

237-957-0

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää ammoniummonofluorofosfaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää natriummonofluorofosfaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää kaliummonofluorofosfaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

25.4.2013

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

Euroopan unionin virallinen lehti

28

Dinatriumfluorofos
faatti

Ammonium
Monofluorop
hosphate

FI

27

Ammoniummonofluo
rofosfaatti

L 114/14

f)

Natriumfluoridi

Calcium Fluori
de

Sodium Fluori
de

7789-74-4

7789-75-5

7681-49-4

232-187-1

232-188-7

231-667-8

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää kalsiummonofluorofosfaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää kalsiumfluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää natriumfluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

L 114/15

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

Euroopan unionin virallinen lehti

31

Kalsiumfluoridi

Calcium Monof
luorophosphate

FI

30

Kalsiumfluorofosfaatti

25.4.2013

29

Alumiinifluoridi

Ammonium
Fluoride

Aluminum
Fluoride

7789-23-3

12125-01-8

7784-18-1

232-151-5

235-185-9

232-051-1

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää kaliumfluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää ammoniumfluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää alumiinifluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

25.4.2013

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”
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34

Ammoniumfluoridi

Potassium Fluo
ride

FI

33

Kaliumfluoridi

L 114/16

32

3-(N-heksadekyyli-N2-hydroksietyyliammo
nium)propyylibis (2hydroksietyyli)ammo
niumdifluoridi

Cetylamine
Hydrofluoride

—

7783-47-3

3151-59-5

—

231-999-3

221-588-7

—

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää tinadifluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää heksadekyyliammoniumfluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää 3-(N-heksadekyyli-N-2-hydroksietyy
liammonium)propyylibis (2-hydroksietyy
li)ammoniumdifluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”
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Heksadekyyliammoni
umfluoridi

Stannous Fluo
ride

FI

36

Tinadifluoridi

25.4.2013

35

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

L 114/17

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

Dinatriumheksafluori
silikaatti

OctadecenylAmmonium
Fluoride

Sodium Fluoro
silicate

—

36505-83-6

16893-85-9

—

—

240-934-8

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).
Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Sisältää N,N′,N′-tris(polyoksietyleeni)-N-hek
sadekyylipropyleenidiamiinidihydrofluoridia.
Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):
”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

0,15 % (F:na).

Sisältää oktadekenamiinihydrofluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää dinatriumheksafluorisilikaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

25.4.2013

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”
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9-Oktadeken-1-amii
nihydrofluoridi

—

FI

39

N,N′,N′-tris(polyoksi
etyleeni)-N-heksade
kyylipropyleenidiamii
nidihydrofluoridi

L 114/18

38

Magnesiumheksafluori
silikaatti

Ammonium
Fluorosilicate

Magnesium
Fluorosilicate

16871-90-2

16919-19-0

16949-65-8

240-896-2

240-968-3

241-022-2

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää dikaliumheksafluorisilikaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää ammoniumheksafluorisilikaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

0,15 % (F:na).

Sisältää magnesiumheksafluorisilikaattia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.”

L 114/19

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.” ”
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Ammoniumheksafluo
risilikaatti

Potassium Fluo
rosilicate

FI

42

Dikaliumheksafluorisi
likaatti

25.4.2013

41

L 114/20

g) Korvataan viitenumeroa 45 koskeva kohta seuraavasti:

”45

Bentsyylialkoholi (7)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

Liuotin

Muihin tarkoituksiin kuin mikroorganismien kehittymisen estämi
seksi. Käyttötarkoitus on ilmoitet
tava selkeästi valmisteen pakkauk
sessa.

b)

Hajustei
den ja
aromaat
tisten
aineiden
yhdistel
mät ja
niiden
raaka-ai
neet

b)

FI

a)

Ainesosan olemassaolo on il
moitettava 19 artiklan 1 koh
dan g alakohdassa tarkoite
tussa ainesosien luettelossa,
kun pitoisuus ylittää
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— 0,001 % valmisteissa, joita
ei huuhdella pois,
— 0,01 % valmisteissa, jotka
huuhdellaan pois

(7) Säilöntäaineena, ks. liite V, nro 34.”

h) Korvataan viitenumeroa 47 koskeva kohta seuraavasti:

”47

3-Pyridiinimetanoli
hydrofluoridi

Nicomethanol
Hydrofluoride

62756-44-9

–

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää 3-pyridiinimetanolihydrofluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):

25.4.2013

”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.” ”

Korvataan viitenumeroa 56 koskeva kohta seuraavasti:
”56

Magnesium
Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Suuhygienia
valmisteet

0,15 % (F:na).

Sisältää magnesiumfluoridia.

Muihin tämän
liitteen mu
kaan sallittui
hin fluoriyh
disteisiin se
koitettuna F:n
kokonaispitoi
suus ei saa
olla yli 0,15 %

Seuraava merkintä on pakollinen sellaisia
fluoriyhdisteitä sisältävien hammastahnojen
osalta, joiden fluoripitoisuus on 0,1–0,15 %
laskettuna F:na, jollei pakkauksessa jo ole
merkintää siitä, ettei tahna sovellu lapsille
(esim. ”vain aikuisille”):
”Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset:
Käytä hampaiden harjauksessa herneen ko
koinen määrä hammastahnaa ja valvo har
jausta, jotta lapsi nielisi tahnaa mahdolli
simman vähän. Muita fluorituotteita käytet
täessä tulee ottaa yhteyttä hammaslääkäriin
tai lääkäriin.” ”

”68”

k) Korvataan viitenumeroita 72 ja 73 koskevat kohdat seuraavasti:
7-Hydroksisitronellaali

Hydroxycitro
nellal

107-75-5

203-518-7

a) ja b)

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

b) 1,0 %

Ainesosan olemassaolo on ilmoi
tettava 19 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitetussa aines
osien luettelossa, kun pitoisuus
ylittää
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Korvataan viitenumeroa 68 koskeva kohta seuraavasti:

”72

FI

j)

Magnesiumfluoridi

25.4.2013

i)

— 0,001 % valmisteissa, joita ei
huuhdella pois,
— 0,01 % valmisteissa, jotka
huuhdellaan pois
73

Fenoli, 2-metoksi-4-(1propenyyli)

Isoeugenol

97-54-1 /
5932-68-3

202-590-7 /
227-678-2

a) ja b)

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

b) 0,02 %

Ainesosan olemassaolo on ilmoi
tettava 19 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitetussa aines
osien luettelossa, kun pitoisuus
ylittää

— 0,01 % valmisteissa, jotka
huuhdellaan pois”

L 114/21

— 0,001 % valmisteissa, joita ei
huuhdella pois,

Korvataan viitenumeroita 88 ja 89 koskevat kohdat seuraavasti:
”88

d-Limonene; (4R)-1metyyli-4-(1-metyyli
etenyyli)syklohekseeni

Limonene

5989-27-5

227-813-5

Ainesosan olemassaolo on ilmoi
tettava 19 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitetussa aines
osien luettelossa, kun pitoisuus
ylittää

L 114/22

l)

FI

— 0,001 % valmisteissa, joita ei
huuhdella pois,
— 0,01 % valmisteissa, jotka
huuhdellaan pois
Peroksidiluku alle 20 mmol/l (15)
Metyyliokt-2-ynoaatti;
metyyliheptiinikarbo
naatti

Methyl 2-Octy
noate

111-12-6

203-836-6

a) ja b)

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

b) 0,01 % yk
sin käytet
tynä

(15) Rajoitus koskee ainetta, ei valmista kosmeettista valmistetta.”

— 0,001 % valmisteissa, joita ei
huuhdella pois,
— 0,01 % valmisteissa, jotka
huuhdellaan pois

25.4.2013

Käytettä
essä yh
dessä me
tyylioktiini
karbonaa
tin kanssa
yhdistetty
pitoisuus
valmiissa
valmis
teessa
enintään
0,01 %
(metyyliok
tiinikarbo
naattia
enintään
0,002 %)

Ainesosan olemassaolo on ilmoi
tettava 19 artiklan 1 kohdan g
alakohdassa tarkoitetussa aineso
sien luettelossa, kun pitoisuus ylit
tää
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89

”103

Abies alba, öljy ja uute

Abies Alba
Cone Oil;

90028-76-5

289-870-2

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

92128-34-2

295-728-0

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

91697-89-1

294-351-9

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

85085-34-3

285-364-0

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

25.4.2013

m) Lisätään viitenumeroita 103–205 koskevat kohdat seuraavasti:

Abies Alba
Cone Extract;
FI

Abies Alba Leaf
Oil;
Abies Alba Leaf
Cera;
Abies Alba
Needle Extract;
Abies Alba
Needle Oil
104
Abies pectinata, öljy ja
uute

Abies Pectinata
Oil;
Abies Pectinata
Leaf Extract;
Abies Pectinata
Needle Extract
Abies Pectinata
Needle Oil

106

Abies sibirica, öljy ja
uute

Abies Sibirica
Oil;
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105

Abies Sibirica
Needle Extract
Abies Sibirica
Needle Oil
107

Abies balsamea, öljy ja
uute

Abies Balsamea
Needle Oil;
Abies Balsamea
Needle Extract
Abies Balsamea
Resin;

Abies Balsamea
Balsam Extract

L 114/23

Abies Balsamea
Extract

Pinus mugo pumilio,
öljy ja uute

Pinus Mugo Pu
milio Twig Leaf
Extract;

90082-73-8

290-164-1

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

90082-72-7

290-163-6

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

84012-35-1

281-679-2

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

90082-74-9

290-165-7

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

L 114/24

108

Pinus Mugo Pu
milio Twig Leaf
Oil
Pinus mugo, öljy ja
uute

Pinus Mugo
Leaf Oil

FI

109

Pinus Mugo
Twig Leaf Ext
ract
Pinus Mugo
Twig Oil
110

Pinus Sylvestris
Oil;
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Pinus sylvestris, öljy ja
uute

Pinus Sylvestris
Leaf extract;
Pinus Sylvestris
Leaf Oil;
Pinus Sylvestris
Leaf Water;
Pinus Sylvestris
Cone Extract;
Pinus Sylvestris
Bark Extract;
Pinus Sylvestris
Bud Extract
Pinus Sylvestris
Twig Leaf Ext
ract
Pinus Sylvestris
twig Leaf Oil
111

Pinus nigra, öljy ja uute

Pinus Nigra
Bud/Needle Ext
ract

Pinus Nigra
Twig Leaf Oil

25.4.2013

Pinus Nigra
Twig Leaf Ext
ract

Pinus palustris, öljy ja
uute

Pinus Palustris
Leaf Extract;

97435-14-8
/ 8002-09-3

306-895-7 /
–

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

90082-75-0

290-166-2

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

97676-05-6

307-681-6

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

94266-48-5

304-455-9

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

92202-04-5

296-036-1

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

94334-26-6

305-102-1

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

Pinus Palustris
Oil

FI

Pinus Palustris
Twig Leaf Ext
ract

25.4.2013

112

Pinus Palustris
Twig Leaf Oil
113

Pinus pinaster, öljy ja
uute

Pinus Pinaster
Twig Leaf Oil;
Pinus Pinaster
Twig Leaf Ext
ract

Pinus pumila, öljy ja
uute

Pinus Pumila
Twig Leaf Ext
ract
Pinus Pumila
Twig Leaf Oil

115

Pinus-lajit, öljy ja uute

Pinus Strobus
Bark Extract;
Pinus Strobus
Cone Extract;
Pinus Strobus
Twig Oil
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114

Pinus Species
Twig Leaf Ext
ract
Pinus Species
Twig Leaf Oil
116

Pinus cembra, öljy ja
uute

Pinus Cembra
Twig Leaf Oil
Pinus Cembra
Twig Leaf Ext
ract

Pinus cembra, uute,
asetyloitu

Pinus Cembra
Twig Leaf Ext
ract Acetylated

L 114/25

117

Picea mariana, öljy ja
uute

Picea Mariana
Leaf Extract;

294-420-3

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

90131-58-1

290-370-1

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

13466-78-9

236-719-3

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

92201-55-3

295-985-9

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

Picea Mariana
Leaf Oil
119

Thuja occidentalis, öljy
ja uute

Thuja Occiden
talis Bark Ext
ract;

FI

91722-19-9

L 114/26

118

Thuja Occiden
talis Leaf;
Thuja Occiden
talis Leaf Ext
ract;
Thuja Occiden
talis Leaf Oil;

Thuja Occiden
talis Stem Oil;
Thuja Occiden
talis Root Ext
ract
120
121

3-Carene; 3,7,7-Trime
tyylibisyklo[4.1.0]hept3-eeni (isodipreeni)

122

Cedrus atlantica, öljy ja
uute

Cedrus Atlantica
Bark Extract;
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Thuja Occiden
talis Stem Ext
ract;

Cedrus Atlantica
Bark Oil;
Cedrus Atlantica
Bark Water;
Cedrus Atlantica
Leaf Extract;

Cedrus Atlantica
Wood Oil

25.4.2013

Cedrus Atlantica
Wood Extract;

Cupressus sempervirens,
öljy ja uute

Cupressus Sem
pervirens Leaf
Oil;

84696-07-1

283-626-9

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

25.4.2013

123

Cupressus Sem
pervirens Bark
Extract;
FI

Cupressus Sem
pervirens Cone
Extract;
Cupressus Sem
pervirens Fruit
Extract;
Cupressus Sem
pervirens Leaf
Extract;
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Cupressus Sem
pervirens Le
af/Nut/Stem Oil;
Cupressus Sem
pervirens Le
af/Stem Extract;
Cupressus Sem
pervirens Leaf
Water;
Cupressus Sem
pervirens Seed
Extract;
Cupressus Sem
pervirens Oil

Pihka (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

125

Tärpättiöljy ja puhdis
tettu tärpättiöljy

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

126

Höyrytislattu tärpätti
öljy (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

L 114/27

124

69103-01-1

273-868-3

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydro
carbons

68956-56-9

273-309-3

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

129

Terpenes ja terpenoids,
paitsi limonene (d-, l-,
ja dl-isomeerit), jotka
on lueteltu tässä liit
teessä III viitenume
roilla 88, 167 ja 168

Terpenes and
terpenoids

65996-98-7

266-034-5

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

130

Terpeenit ja terpenoi
dit

68917-63-5

272-842-9

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

131

alpha-Terpinene; pMenta-1,3-dieeni

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

132

gamma-Terpinene; pMenta-1,4-dieeni

gamma-Terpine
ne

99-85-4

202-794-6

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

133

Terpinolene; p-Menta1,4(8)-dieeni

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (15)

134

1,1,2,3,3,6-Heksame
tyyli-indan-5-yylime
tyyliketoni

Acetyl Hexa
methyl indan

15323-35-0

239-360-0

a) Valmisteet,
joita ei
huuhdella
pois

a) 2 %

Euroopan unionin virallinen lehti

Terpene alco
hols acetates

FI

Terpene alcohols ace
tates

L 114/28

127

b) Poishuuh
deltavat
valmisteet
Allyl butyrate; 2-Pro
penyylibutanoaatti

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

136

Allyl cinnamate; 2Propenyyli-3-fenyyli-2propenoaatti

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

137

Allyl cyclohexylacetate;
2-Propenyylisyklohek
saaniasetaatti

Allyl cyclohexy
lacetate

4728-82-9

225-230-0

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

25.4.2013

135

220-292-5

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

139

Allylheptanoate; 2Propenyyliheptanoaatti

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

140

Allyyliheksanoaatti

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

141

Allyl isovalerate; 2Propenyyli-3-metyy
libutanoaatti

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

142

Allyl octanoate; 2-Al
lyylikaprylaatti

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

143

Allyl phenoxyacetate;
2-Propenyylifenoksi
asetaatti

Allyl phenoxya
cetate

7493-74-5

231-335-2

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

144

Allyl phenylacetate; 2Propenyylibentsee
niasetaatti

Allyl phenylace
tate

1797-74-6

217-281-2

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

145

Allyl 3,5,5-trimethyl
hexanoate

Allyl 3,5,5-tri
methylhexanoa
te

71500-37-3

275-536-3

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

146

Allyl cyclohexyloxy
acetate

Allyl cyclohexy
loxyacetate

68901-15-5

272-657-3

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

147

Allyyli-isoamyloksi
asetaatti

Isoamyl Allyl
glycolate

67634-00-8

266-803-5

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

148

Allyl 2-methylbutoxy
acetate

Allyl 2-methyl
butoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

L 114/29

2705-87-5

Euroopan unionin virallinen lehti

Allyl cyclohe
xylpropionate

FI

Allyl cyclohexyl pro
pionate; 2-Propenyy
lisykloheksaanipropa
noaatti

25.4.2013

138

Allyl trimethyl
hexanoate

68132-80-9

268-648-9

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl
ether

14289-65-7

238-212-2

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %.

152

Allyl heptine carbo
nate (Allyyliokt-2-yno
aatti)

Allyl heptine
carbonate

73157-43-4

277-303-1

0,002 %

153

Amylcyclopentenone;
2-Pentyylisyklopent-2en-1-oni

Amylcyclopen
tenone

25564-22-1

247-104-4

0,1 %

154

Myroxylon balsamum
var. pereirae; uutteet ja
tisleet; Perunbalsamiöl
jy, puhdas ja etanolin
kanssa (Perunbalsami
öljy)

8007-00-9

232-352-8

0,4 %

155

4-tert.-Butyldihydrocin
namaldehyde; 3-(4tert-Butyylifenyyli)
propionaldehydi

4-tert.-Butyldi
hydrocinnamal
dehyde

18127-01-0

242-016-2

0,6 %

156

Cuminum cyminum, öljy
ja uute

Cuminum Cy
minum Fruit
Oil;

84775-51-9

283-881-6

FI

Allyl trimethyl hexa
noate

L 114/30

151

Cuminum Cy
minum Seed
Oil;

Euroopan unionin virallinen lehti

Cuminum Cy
minum Fruit
Extract;

a) Valmisteet,
joita ei
huuhdella
pois

Ainetta ei pitäisi käyttää yhdessä
muiden 2-alkyynihappoesterien
kanssa (esim. metyyliheptiinikar
bonaatti)

a) 0,4 % ku
minaöljy

b) Poishuuh
deltavat
valmisteet

Cuminum Cy
minum Seed
Extract;

25.4.2013

Cuminum Cy
minum Seed
Powder

159

trans-Rose ketone5 (16); (E)-1-(2,4,4-Tri
metyyli-2-sykloheksen1-yyli)-2-buten-1-oni
(Isodamaskoni)

trans-Rose keto
ne-5

39872-57-6

254-663-8

160

Rose ketone-4 (16); 1(2,6,6-Trimetyylisyklo
heksa-1,3-dien-1-yyli)2-buten-1-oni (Damas
kenoni)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

Rose ketone-3 (16); 1(2,6,6-Trimetyyli-3sykloheksen-1-yyli)-2buten-1-oni (Delta-Da
mascone)

Delta-Damasco
ne

cis-Rose ketone-2 (16);
(Z)-1-(2,6,6-Trimetyy
li-1-sykloheksen-1-yy
li)-2-buten-1-oni (cisβ-Damaskoni)

cis-Rose
ketone-2

trans-Rose ketone1 (16); (E)-1-(2,6,6-Tri
metyyli-2-sykloheksen1-yyli)-2-buten-1-oni
(trans-α-Damaskoni)

trans-Rose keto
ne-1

161

162

163

23726-91-2

245-842-1

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

260-709-8

a) Suuhygie
niavalmis
teet

245-843-7

246-430-4

b) 0,02 %

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

24720-09-0

b) 0,02 %

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

23726-92-3

b) 0,02 %

0,02 %

b) Muut val
misteet
57378-68-4

b) 0,02 %

a) Suuhygie
niavalmis
teet

b) 0,02 %

L 114/31

trans-Rose keto
ne-2

b) Muut val
misteet

Euroopan unionin virallinen lehti

trans-Rose ketone2 (16); (E)-1-(2,6,6-Tri
metyyli-1-sykloheksen1-yyli)-2-buten-1-oni
(trans-β-Damaskoni)

158

23726-94-5 / 245-845-8 / - a) Suuhygie
niavalmis
43052-87-5
teet

FI

Alpha-Damas
cone

25.4.2013

cis-Rose ketone-1 (16);
(Z)-1-(2,6,6-Trimetyy
li-2-sykloheksen-1-yy
li)-2-buten-1-oni (cisα-Damaskoni)

157

Rose ketone-5 (16); 1(2,4,4-Trimetyyli-2sykloheksen-1-yyli)-2buten-1-oni

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

165

trans-Rose ketone3 (16); 1-(2,6,6-Trime
tyyli-3-sykloheksen-1yyli)-2-buten-1-oni
(trans-delta-Damasko
ni)

trans-Rose keto
ne-3

71048-82-3

275-156-8

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

b) 0,02 %

0,02 %

FI

164

L 114/32

b) Muut val
misteet

166

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

6728-26-3

229-778-1

b) 0,02 %

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) 0,002 %

167

l-Limonene; (S)-pMenta-1,8-dieeni

Limonene

5989-54-8

227-815-6

Peroksidiluku alle 20 mmol/l (15)

168

dl-Limonene (rasee
minen); 1,8(9)-p-Men
tadieeni; p-Menta-1,8dieeni (Dipenteeni)

Limonene

138-86-3

205-341-0

Peroksidiluku alle 20 mmol/l (15)

169

p-Menta-1,8-dien-7-aa
li

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

Euroopan unionin virallinen lehti

b) Muut val
misteet

b) 0,1 %

Isobergamate; Menta
dieeni-7-metyylifor
maatti

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

0,1 %

171

Metoksidisyklopentadi
eenikarboksaldehydi;
Oktahydro-5-metoksi4,7-metano-1H-indee
ni-2-karboksaldehydi

Scentenal

86803-90-9

—

0,5 %

172

3-Methylnon-2-enenit
rile

3-Methylnon-2enenitrile

53153-66-5

258-398-9

0,2 %

25.4.2013

170

Methyl octine carbo
nate; Metyylinon-2ynoaatti

Methyl octine
carbonate

111-80-8

203-909-2

25.4.2013

173

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) 0,002 %
yksin käy
tettynä.

174

Amylvinylcarbinyl ace
tate; 1-Okten-3-yy
liasetaatti

Amylvinylcarbi
nyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

175

Propylidenephthalide;
3-Propylideeniftalidi

Propylidenepht
halide

17369-59-4

241-402-8

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

b) 0,01 %

0,5 %

L 114/33

Isocyclogeraniol;
2,4,6-Trimetyyli-3-syk
lohekseeni-1-metanoli

b) 0,3 %

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

176

Euroopan unionin virallinen lehti

Käytettä
essä yh
dessä me
tyyliheptii
nikarbo
naatin
kanssa yh
distetty pi
toisuus val
miissa val
misteessa
enintään
0,01 %
(metyyliok
tiinikarbo
naattia
enintään
0,002 %)

FI

b) Muut val
misteet

2-Heksylideenisyklo
pentanoni

2-Hexylidene
cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

Methyl heptadienone;
6-Metyyli-3,5-heptadi
en-2-oni

Methyl hepta
dienone

1604-28-0

216-507-7

b) 0,06 %

a) Suuhygie
niavalmis
teet
b) Muut val
misteet

FI

178

L 114/34

177

b) 0,002 %

p-methylhydrocinna
mic aldehyde; Kresyy
lipropionaldehydi; pMetyylidihydrokaneli
aldehydi

p-methylhydro
cinnamic alde
hyde

5406-12-2

226-460-4

0,2 %

180

Liquidambar orientalis,
öljy ja uute (styraksi)

Liquidambar
Orientalis Resin
Extract;

94891-27-7

305-627-6

0,6 %

8046-19-3

232-458-4

0,6 %

94891-28-8

305-628-1

21145-77-7
/ 1506-02-1

244-240-6 /
216-133-4

Liquidambar
Orientalis Bal
sam Extract;
Liquidambar
Orientalis Bal
sam Oil
181

Liquidambar styraciflua,
öljy ja uute (styraksi)

Liquidambar
Styraciflua Oil;
Liquidambar
Styraciflua Bal
sam Extract;

Euroopan unionin virallinen lehti

179

Liquidambar
Styraciflua Bal
sam Oil
182

1,(5,6,7,8-Tetrahydro3,5,5,6,8,8-heksame
tyyli-2-naftyyli)etan-1oni (AHTN)

Acetyl hexamet
hyl tetralin

Kaikki kos
meettiset val
misteet paitsi
suuhygienia
valmisteet

a) Valmisteet,
joita ei
huuhdella
pois 0,1 %
vesi-alko
holivalmis
teet 1 %

25.4.2013

paitsi

25.4.2013

hienot
hajusteval
misteet
2,5 %
hajustevoi
teet 0,5 %

Commiphora erythrea
Engler var. glabrescens,
Engler-pihka, uute ja
öljy

184

Opopanax chironium,
hartsi

185

Bentseeni, metyyli-

186

2,2′-oksidietanoli
Diethylene glycol
(DEG)

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

0,6 %

0,6 %

93384-32-8

Toluene

108-88-3

203-625-9

Kynsienhoito
valmisteet

25 %

Säilytettävä lasten ulottumattomissa
Ainoastaan aikuisten käyttöön

Diethylene gly
col

111-46-6

203-872-2

Ainesosissa
olevat jäämät

0,1 %

187

Dietyleeniglykolimo
nobutyylieetteri (DEG
BE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Liuotin hius
värituotteissa

9%

Ei saa käyttää aerosolivalmisteissa
(suihkeissa)

188

Etyleeniglykolimono
butyylieetteri (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a) Liuotin ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) 4,0 %

a) ja b)

b) Liuotin eihapettavissa
hiusväri
tuotteissa

b) 2,0 %

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,5 %

189

(CI 19140)

Acid Yellow 23;
Acid Yellow 23
Aluminum lake

1934-21-0 /
12225-21-7

217-699-5 /
235-428-9

Ei saa käyttää aerosolivalmisteissa
(suihkeissa)

L 114/35

Trinatrium-5-hydroksi1-(4-sulfofenyyli)-4-(4sulfofenyyliatso)pyrat
soli-3-karboksylaatti ja
alumiinisuola (17);

Euroopan unionin virallinen lehti

183

FI

b) poishuuh
deltavat
valmisteet
0,2 %

223-339-8 /
220-168-0 /
272-939-6

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,5 %

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,4 %

Trinatrium-1-(1-naf
tyyliatso)-2-hydroksi
naftaleeni-4′,6,8-trisul
fonaatti ja alumii
nisuola (17);
(CI 16255)

Acid Red 18;

2611-82-7 /
12227-64-4

220-036-2 /
235-438-3

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,5 %

Vety-3,6-bis(dietyyli
amino)-9-(2,4-disulfo
naattofenyyli)ksantyli
um, natriumsuola (17)
(CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a) Hiusväri
aine hapet
tavissa
hiusväri
tuotteissa

191

Dinatrium-6-hydroksi5-[(2-metoksi-4-sul
fonaatto-m-tolyyli)at
so]naftaleeni-2-sulfo
naatti (17);
(CI 16035)

192

Acid Blue 9
Aluminum Lake

FI

193

Acid Blue 9
Ammonium
Salt;

Acid Red 18
Aluminum Lake

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa tapah
tuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään
1,5 %.
b) 0,6 %

a) Painettava selosteeseen:

Euroopan unionin virallinen lehti

Acid Blue 9;

L 114/36

3844-45-9 /
2650-18-2 /
68921-42-6

Bentseenimetanamini
um,
N-etyyli-N-[4-[[4-[etyy
li-[(3-sulfofenyyli)-me
tyyli]-amino]-fenyy
li][2-sulfofenyyli)mety
leeni]-2,5-sykloheksa
dien-1-ylideeni]-3-sul
fo-, sisäinen suola, di
natriumsuola ja sen
ammonium- ja alumii
nisuolat (17); (CI
42090)

190

Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

25.4.2013

— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
Glyoksaali

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

195

Natrium-1-amino-4(sykloheksyyliamino)9,10-dihydro-9,10-di
oksoantraseeni-2-sul
fonaatti (17);
(CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

Verbenaöljy (Lippia cit
riodora Kunth.)

197

Etyyli-N-α-dodekano
yyli-L-arginaattihyd
rokloridi (18)

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,5 %

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl

8024-12-2

—

60372-77-2

434-630-6

0,2 %

a) saippua

0,8 %

b) hilsesam
poot
c) deodoran
tit, muut
kuin suih
keet

201

Fenoli, 2-kloori-6(etyyliamino)-4-nitro-

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

2-Chloro-6-et
hylamino-4-nit
rophenol

131657-788

411-440-1

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

Euroopan unionin virallinen lehti

196

100 mg/kg

FI

194

Muihin tarkoituksiin kuin mikroorganismien kehittymisen estämi
seksi. Käyttötarkoitus on ilmoitet
tava selkeästi valmisteen pakkauk
sessa.

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,5 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

b) 3,0 %

a) ja b):

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

L 114/37

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Älä värjää hiuksiasi, jos

L 114/38

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
Ks. kohta 226

203

6-Metoksi-N2-metyyli2,3-pyridiinidiamii
nihydrokloridi ja di
hydrokloridisuola (17)

FI

202

6-Methoxy-2methylamino-3aminopyridine
HCl

90817-34-8
/ 83732-723

– / 280-6229

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 0,68 % vapaaksi
emäkseksi laskettuna (1,0 % di
hydrokloridina).

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
” Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

Euroopan unionin virallinen lehti

a) ja b):

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

204

Dihydroxy in
doline
Dihydroxy in
doline HBr

29539-03-5
/ 13893728-7

– / 421-1706

b) 0,68 % va
paana
emäksenä
(1,0 % di
hydroklori
dina)

b) Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

2,0 %

Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä

25.4.2013

2,3-Dihydro-1H-indo
li-5,6-dioli ja sen hyd
robromidisuola (17)

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

(15)
(16)
(17)
(18)

25.4.2013

205

Ks. kohta 219

Rajoitus koskee ainetta, ei valmista kosmeettista valmistetta.
Yhdessä käytettyjen aineiden summa ei saa olla suurempi kuin ”enimmäispitoisuus käyttövalmiissa valmisteessa” -kohdan mukaiset raja-arvot.
Tämän hiusväriaineen vapaan emäksen ja suolojen käyttö on sallittu, jollei sitä ole kielletty liitteen II nojalla.
Säilöntäaineena, ks. liite V, nro 58.”

FI

n) Korvataan viitenumeroita 215–256 koskevat kohdat seuraavasti:
”215

4-Amino-3-nitrofenoli

4-Amino-3-nit
rophenol

610-81-1

210-236-8

a) Hiusväri
aine hapet
tavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään
1,5 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

Euroopan unionin virallinen lehti

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

b) 1,0 %

b) ”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

L 114/39

— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

L 114/40

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
Naftaleeni-2,7-dioli

2,7-Naphthale
nediol

582-17-2

209-478-7

a) Hiusväri
aine hapet
tavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään
1,0 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

b) 1,0 %

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

m-Aminofenoli ja sen
suolat

m-Aminophe
nol
m-Aminophe
nol HCl
m-Aminophe
nol sulfate

591-27-5 /
51-81-0 /
68239-81-6
/38171-54-9

209-711-2 /
200-125-2 /
269-475-1

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,2 %.
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Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

217

FI
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Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

25.4.2013

Älä värjää hiuksiasi, jos

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
6-Hydroksi-3,4-dime
tyyli-2-pyridoni

2,6-Dihydroxy3,4-dimethylpy
ridine

84540-47-6

283-141-2

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.

Painettava selosteeseen:

FI
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Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
219

1-Hydroksi-3-nitro-4(3-hydroksipropyylia
mino)-bentseeni (17)

4-Hydroxypro
pylamino-3-nit
rophenol

92952-81-3

406-305-9

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 2,6 % vapaaksi emäk
seksi laskettuna.
b) 2,6 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

L 114/41

a) ja b):

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Euroopan unionin virallinen lehti

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

L 114/42

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
220

1-[(2′-Metoksietyy
li)amino]-2-nitro-4-[di(2′-hydroksietyyli)ami
no]bentseeni (17)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

2,0 %

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

221

1-Metyyli-3-nitro-4-(βhydroksietyyli)amino
bentseeni ja sen suolat

Hydroxyethyl-2nitro-p-toluidi
ne

100418-335

408-090-7

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,0 %
b) 1,0 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
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— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

1-Hydroksi-2-β-hyd
roksietyyliamino-4,6dinitrobentseeni

2-Hydroxyethyl
picramic acid

99610-72-7

412-520-9

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) 2,0 %

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

FI

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,5 %

25.4.2013
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Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

223

p-Metyyliaminofenoli
ja sen sulfaattisuola

p-Methylamino
phenol
p-Methylami
nophenol sulfa
te

150-75-4 /
55-55-0
/1936-57-8

205-768-2 /
200-237-1
/217-706-1

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,68 % (sulfaattina).
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.

Euroopan unionin virallinen lehti

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

L 114/43

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

1-Propanoli, 3-[[4[bis(2-hydroksietyy
li)amino]-2-nitrofenyy
li]amino] (17)

HC Violet No 2

104226-199

410-910-3

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

2,0 %

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä

L 114/44

224

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä
FI
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1-(β-Hydroksietyy
li)amino-2-nitro-4-Netyyli-N-(β-hydroksi
etyyli)aminobentseeni
ja sen hydrokloridi

HC Blue No 12

104516-930 / 13288585-9 (HCl)

– / 407-0202

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 0,75 % (hydrokloridi
na).

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) 1,5 %
(hydroklo
ridina)

Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.

a) ja b):

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

Euroopan unionin virallinen lehti

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Painettava selosteeseen:

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
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4,4′-[1,3-Propaanidi
yylibis(oksi)]bisbent
seeni-1,3-diamiini ja
sen tetrahydrokloridi
suola (17)

1,3-bis-(2,4-Dia
minopheno
xy)propane
1,3-bis-(2,4-Dia
minopheno
xy)propane HCl

81892-72-0
/ 74918-211

279-845-4 /
278-022-7

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,2 % vapaaksi emäk
seksi laskettuna (1,8 % tetra
hydrokloridisuolana).

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

25.4.2013

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

3-Amino-2,4-dikloo
rifenoli ja sen hydrok
loridi

3-Amino-2,4-di
chlorophenol
3-Amino-2,4-di
chlorophenol
HCl

61693-42-3
/ 61693-434

262-909-0 /
–

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusvär
ituotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,5 % (hydrokloridi
na).
b) 1,5 %
(hydroklo
ridina)

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Euroopan unionin virallinen lehti
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b) Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä

b) 1,2 % va
paana
emäksenä
(1,8 %
tetrahydro
kloridisuo
lana)

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

L 114/45

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

3-Metyyli-1-fenyyli-5pyratsoloni

Phenyl methyl
pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,25 %.

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

L 114/46

228

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
FI

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
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5-[(2-Hydroksietyy
li)amino]-o-kresoli

2-Methyl-5-hyd
roxyethylami
nophenol

55302-96-0

259-583-7

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
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— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

3,4-Dihydro-2H-1,4bentsoksatsin-6-oli

Hydroxybenzo
morpholine

26021-57-8

247-415-5

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

FI

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Painettava selosteeseen:

25.4.2013

230

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

231

1,5-Di-(β-hydroksietyy
liamino)-2-nitro-4klooribentseeni (17)

HC Yellow
No 10

109023-838

416-940-3

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,1 %

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

Euroopan unionin virallinen lehti

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

232

2,6-Dimetoksi-3,5-py
ridiinidiamini ja sen
hydrokloridi

2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine
2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine HCl

56216-28-5
/ 85679-783

260-062-1 /
–

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,25 % (hydroklori
dina).

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.

L 114/47

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

L 114/48

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
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1-(2-aminoetyyli)ami
no-4-(2-hydroksietyy
li)oksi-2-nitrobentseeni
ja sen suolat

HC Orange
No 2

85765-48-6

416-410-1

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

1,0 %

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

FI

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä
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Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
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Etanoli, 2-[(4-amino-2metyyli-5-nitrofenyy
li)amino]- ja sen suolat

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 0,25 %
a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

25.4.2013

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

a) Painettava selosteeseen:

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

b) 0,28 %

b) ”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

235

2-[3-(Metyyliamino)-4nitrofenoksi]etano
li (17)

3-Methylamino4-nitrophenoxy
ethanol

59820-63-2

261-940-7

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,15 %

Euroopan unionin virallinen lehti

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

236

2-[(2-Metoksi-4-nitro
fenyyli)amino]etanoli
ja sen suolat

2-Hydroxyethy
lamino-5-nitroa
nisole

66095-81-6

266-138-0

0,2 %

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

L 114/49

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

2,2′-[(4-Amino-3-nit
rofenyyli)imino]biseta
noli ja sen hydroklori
di

HC Red No 13

29705-393/94158-131

–/303-083-4

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) 2,5 %
(hydroklo
ridina)

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

FI

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,25 % (hydrokloridi
na).

L 114/50

237

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
238

Naftaleeni-1,5-dioli

1,5-Naphthale
nediol

83-56-7

201-487-4

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,0 %
b) 1,0 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.

Euroopan unionin virallinen lehti

— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

239

Hydroxypropyl
bis(N-hydroxy
ethyl-p-phenyle
nediamine) HCl

128729-306 / 12872928-2

– / 416-3202

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,4 % (tetrahydroklo
ridina).

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.

FI

Hydroksipropyy
libis(N-hydroksietyylip-fenyleenidiamiini) ja
sen tetrahydrokloridi

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
240
241

5-Amino-o-kresoli

4-Amino-2-hyd
roxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Euroopan unionin virallinen lehti

Älä värjää hiuksiasi, jos

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

L 114/51

Älä värjää hiuksiasi, jos

L 114/52

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
2,4-Diaminofenoksi
etanoli, sen hydroklo
ridi- ja sulfaattisuola

2,4-Diamino
phenoxyethanol
HCl

70643-19-5/
66422-95-5
/ 70643-208

– / 266-3571 / 274713-2

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,0 % (hydrokloridi
na).

2,4-Diamino
phenoxyethanol
sulphate

Painettava selosteeseen:

FI

242

Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
243

1,3-bentseenidioli, 2metyyli

2-Methylresorci
nol

608-25-3

210-155-8

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,8 %
b) 1,8 %

Euroopan unionin virallinen lehti

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

25.4.2013

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
244

4-Amino-m-kresoli

4-Amino-m-cre
sol

2835-99-6

220-621-2

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

Euroopan unionin virallinen lehti

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
245

2-[(3-Amino-4-metok
sifenyyli)amino]etanoli
ja sen sulfaattisuola

2-Amino-4-hyd
roxyethylami
noanisole

280-733-2 /
280-734-8

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 % (sulfaattina).
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.

L 114/53

2-Amino-4-hyd
roxyethylami
noanisole sulfa
te

83763-47-7
/ 83763-488

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.

FI

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

L 114/54

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

246

Hydroksietyyli-3,4-me
tyleenidioksianiliini ja
sen hydrokloridi

Hydroxyethyl3,4-methylene
dioxyaniline
HCl

94158-14-2

303-085-5

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Euroopan unionin virallinen lehti

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuo
tiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

2,2′-[[4-[(2-Hydroksi
etyyli)amino]-3-nitro
fenyyli]imino]bisetano
li (17)

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

2,8 %

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg

4-[(2-Hydroksietyy
li)amino]-3-nitrofenoli

3-Nitro-p-hyd
roxyethylami
nophenol

65235-31-6

265-648-0

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 3,0 %
a) ja b):

— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

Euroopan unionin virallinen lehti

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

FI

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

248

25.4.2013

247

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

b) 1,85 %

Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
b) ”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

L 114/55

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

L 114/56

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

FI

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
1-(β-Ureidoetyyli)ami
no-4-nitrobentseeni

4-Nitrophenyl
aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 0,25 %
b) 0,5 %

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus enintään
50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

Euroopan unionin virallinen lehti
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Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

25.4.2013

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

HC Red No 10
and HC Red
No 11

95576-89-9
/ 95576-924

–/ –

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1 %
b) 1,0 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.

FI

1-Amino-2-nitro-4(2′,3′-dihydroksipro
pyyli)amino-5-kloo
ribentseeni ja 1,4-bis(2′,3′-dihydroksipro
pyyli)amino-2-nitro-5klooribentseeni ja sen
suolat

25.4.2013

250

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”

Euroopan unionin virallinen lehti

— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,

251
252

2-Amino-6-kloori-4nitrofenoli

2-Amino-6chloro-4-nitro
phenol

6358-09-4

228-762-1

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 2,0 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

L 114/57

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

L 114/58

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri
tuotteissa

b) 2,0 %

Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
b) ”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Väliaikainen musta hennatatuointi saat
taa lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hius
pohjasi on herkkä, ärtynyt ja vahin
goittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

Euroopan unionin virallinen lehti

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
253
254

Dinatrium-5-amino-4hydroksi-3-(fenyyliat
so)naftaleeni-2,7-disul
fonaatti (17); (CI
17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,5 %

255

(17) Tämän hiusväriaineen vapaan emäksen ja suolojen käyttö on sallittu, jollei sitä ole kielletty liitteen II nojalla.”

25.4.2013

256

25.4.2013

3) Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite V seuraavasti:
a) Korvataan viitenumeroa 34 koskeva kohta seuraavasti:
”34

Bentsyylialkoholi (7)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

1,0 %

434-630-6

0,4 %

443-860-6

10 %”

(7) Muihin käyttötarkoituksiin kuin säilöntäaineena, ks. liite III, nro 45.”

FI

b) Lisätään seuraava kohta:
”58”

Etyyli-N-α-dodekano
yyli-L-argininaattihyd
rokloridi (14)

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl

60372-77-2

Ei saa käyttää huulille tarkoitetuissa
valmisteissa, suuhygieniavalmis
teissa eikä suihkeissa.

(14) Muihin käyttötarkoituksiin kuin säilöntäaineena, ks. liite III, nro 197.

a) Korvataan viitenumeroa 1 koskeva kohta seuraavasti:
”1”

b) Korvataan viitenumeroa 28 koskeva kohta seuraavasti:
”28

Bentsoehapon 2-[-4(dietyyliamino)-2-hyd
roksibentsoyyli]-hek
syyliesteri

Diethylamino
Hydroxy ben
zoyl Hexyl Ben
zoate

302776-687
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4) Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite VI seuraavasti:

L 114/59

