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Fakta om kosmetiske produkter til frisører og andre professionelle brugere
Hvilke regler gælder?
Leverandører af kosmetiske produkter (hårfarve, shampoo, styling osv.) er ikke omfattet af
leverandørbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12 2015). Det er derfor ikke et krav, at
leverandørerne af kosmetik til frisører og andre professionelle brugere skal udarbejde
sikkerhedsdatablade til kunderne (saloner og klinikker).
Kosmetiske produkter er omfattet af kosmetikforordningen (forordning nr. 1223/2009) og de
regler, der her er fastsat om sikkerhedsvurdering af produkterne.
1. juli 2019 trådte nye regler om arbejde med stoffer og materialer i kraft (bekendtgørelse nr. 254
af 19/3 2019). Før 1. juli 2019 var der krav om, at arbejdsgiveren skulle udarbejde
arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er). Dette krav udgår med de nye regler, men arbejdsgiveren
har som før stadig pligt til at udarbejde en kemisk APV (arbejdspladsvurdering) samt sørge for
passende oplæring og instruktion af de ansatte. Dette krav gælder også frisørsaloner og andre
professionelle, der anvender kosmetiske produkter.
Oplæring og instruktion
Da kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger ikke gælder længere, skal arbejdsgiveren i saloner og
klinikker være særlig opmærksom på at oplære og instruere de ansatte i brugen af de kosmetiske
frisørprodukter inden arbejdet udføres og før en evt. risiko for udsættelse af farlige
stoffer/materialer. Oplæring og instruktion skal gentages jævnligt.
Leverandørerne kan hjælpe
Som hjælp til arbejdsgiverne i saloner og klinikker, har Kosmetik- og hygiejnebranchen sammen
med leverandørerne udarbejdet en branchevejledning om kosmetikprodukter for frisører.
Produkterne er inddelt i produktgrupper med tilhørende produktgruppeblade. Arbejdsgiveren i
saloner og klinikker kan bruge vejledningen og produktgruppebladene som udgangspunkt for at
udarbejde den kemiske APV samt oplære og instruere de ansatte i den korrekte brug af
kosmetikprodukterne.
Vejledning og produktgruppeblade findes på Kosmetik- og hygiejnebranchens hjemmeside og vil
blive opdateret løbende.
Branchevejledning og produktgruppeblade
Er du i tvivl om reglerne er du velkommen til at kontakte Kosmetik- og hygiejnebranchen.
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