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Bakgrund

Syfte och mål

Malmö stad använder tusentals kemiska ämnen. En del finns i kemiska produkter och en del i
varor och material. Det är därför viktigt att systematiskt arbeta för att förebygga och förhindra
riskerna med olika kemiska ämnen. Malmö stad arbetar med att fasa ut farliga kemiska ämnen
från verksamheten redan vid inköp- och upphandling. Barn och unga är särskilt känsliga då
barnens kroppar är under utveckling. Därför har Malmö stads avtal för leksaker, skapande
material och idrottsmaterial tagits fram med utgångspunkt i ett produktsortiment som har ett
högt pedagogiskt värde och samtidigt är fritt från skadliga kemiska ämnen. Avtalen innehåller
långtgående och tydliga krav på att specifika kemiska ämnen inte får förekomma eller inte får
överstiga specifika gränsvärden.

Syftet med analyserna var att säkerställa att Malmö stads leverantörer av leksaker, skapande
material och idrottsmaterial följer avtalade villkor för kemiskt innehåll i produkterna.

Malmö stads Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017–2019 omfattar åtta åtgärder, där Åtgärd
3.2.6 Ramavtal fokuserar på uppföljning av kemikaliekrav som ställs i upphandling. Denna
rapport beskriver den uppföljning som gjorts genom kemiskanalys av de produkter som finns på
stadens avtal för leksaker, skapande material och idrottsmaterial. Rapporten beskriver i korthet
metodval och resultat för de analyser som gjorts, samt åtgärder, diskussioner och tankar som
uppkommit vid uppföljningen.
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| BAKGRUND

Avtalade villkor finns i upphandlingsunderlagen STK-2016-0135 Lek och skapande och
STK-2014-839 Idrottsmaterial och är även listade i Bilaga A.
Målet med analyserna avgränsades till att omfatta följande frågeställningar:
•

Om skapandematerial och ansiktsmålningsprodukter innehöll ämnen som är hud- och/eller
luftvägssensibiliserande, det vill säga allergiframkallande.

•

Om idrottsmaterial och leksaker bestående av plast och/eller gummi innehöll ftalater,
klorparaffiner, nitrosaminer eller nitroserbara ämnen.

SYFTE OCH MÅL |
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Metod

Resultat

Produkter valdes ut från Malmö stads e-handelssystem utifrån inköpsstatistik och
riskinformation i säkerhetsdatablad och produktblad. Som ett första steg i uppföljningen
granskades produktblad och säkerhetsdatablad för ett stort antal färger, limmer och
tuschpennor som fanns representerade i Malmö stads e-handelssystem. Eftersom information
om produkternas kemikalieinnehåll ofta saknas i produktblad och säkerhetsdatablad ombads
leverantörerna att lista alla produkter som omfattades av de särskilda märkningskraven
för allergiframkallande ämnen det vill säga märkningen EUH208: innehåller (namnet på det
sensibiliserande ämnet) kan orsaka allergisk reaktion. Produkter som omfattas av detta märkningskrav
är inte tillåtna i Malmö stads avtal och blockerades därför från e-handelssystemet innan andra
produkter valdes ut för uppföljning.

Resultat per produktkategori

•

Uppföljningsmetod: Kemisk analys och dialog med leverantörer.

•

Urvalsprocess för specifika kemiska ämnen: Kemiska ämnen som är reglerade i avtalet
samt farliga ämnen som skulle kunna förekomma i utvalda produkter.

•

Leverantör för analys: ALS

Figur 1 nedan visar resultatet för alla produktkategorier; idrottsmateriel, leksaker,
ansiktsmålningsprodukter och skapandematerial. Gul färg indikerar produkter som håller sig
under gränsvärdet och orange färg indikerar att gränsvärdet har överskridits.
För idrottsmaterial och leksaker överskred totalt tre analysresultat gränsvärdet, av 26 respektive
18 totalt utförda analyser. För skapandematerial utfördes fler analyser, 25 stycken och 2 av dessa
översteg gränsvärdet.

Totalt testades 45 produkter av produktkategorierna idrottsmateriel, leksaker,
ansiktsmålningsprodukter och skapandematerial i enlighet med Tabell 1.
Tabell 1. Översikt av de produktkategorier, kemiska ämnen och ämnes egenskaper som omfattas av
uppföljningen.

Produktkategori

Antal produkter

Idrottsmaterial (plast och gummi)

11

Leksaker (plast och gummi)

9

Skapandematerial (tuschpennor, färg, limmer)

3

Ansiktsmålning

22

Analyserade substanser
•

Ämnesegenskaper

•
•

Nitrosaminer och
nitroserbara ämnen
Ftalater
Klorparaffiner

•
•
•

Hormonstörande
Cancerogent
Bioackumulerande

•
•

Konserveringsmedel
Färgämne

•

Allergiframkallande

Figur 1. Analysresultaten presenterade utifrån produktkategorierna idrottsmateriel, leksaker, ansiktsmålning
och skapandematerial.

En utförlig tabell över samtliga kemiska ämnen som har analyserats tillsammans med motiv för
valda gränsvärden är listade i Bilaga B.
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Resultat per kemisk ämnesgrupp
Figur 2 visar analysresultatet för respektive kemisk ämnesgrupp; nitrosaminer och nitroserbara
ämnen, ftalater, klorparaffiner, konserveringsmedel och färgämne. Gul färg indikerar produkter
som ej överstiger avtalat gränsvärde och orange färg indikerar produkter som överstiger
gränsvärdet.
Fyra idrottsmaterial analyserades med hänsyn till migration av nitrosaminer och
nitroserbara ämnen. En av dessa produkter, en reaktionsboll innehöll halter som översteg
upphandlingsmyndighetens baskrav för nitrosaminer och nitroserbara ämnen. Nitrosaminer
är inte reglerat i Malmö stads avtal för idrottsmaterial, men med anledning av att sortimentet
innehöll produkter tillverkade av gummi togs analyspunkten med i uppföljningen.
Av de 20 produkter som analyserades för ftalater översteg en boll som tillhörde
produktkategorin leksaker och en idrottshandske som tillhörde produktkategorin idrottmaterial
gränsvärdet. Eftersom resultatet för bollen hamnade precis över gränsvärdet för ftalaten DINP,
upprepade leverantören analysen. Detta resultat blev annorlunda och visade istället att bollen
inte innehöll några ftalater. Idrottshandsken innehöll däremot en avsevärt högre halt, nämligen
19 procent av ftalaten DEHP.
20 produkter analyserades med hänsyn av klorparaffiner och samtliga av dessa höll sig under det
avtalade gränsvärdet. Motsvarande resultat gav de tolv färger och tuschpennor som analyserades
för färgämnet Acid yellow 23. Där översteg ingen av produkterna gränsvärdet.
Av de 25 produkter som analyserades för konserveringsmedel översteg två analysresultat avtalat
gränsvärde det vill säga gränsvärdet för märkningsplikt för allergiframkallande ämne, EUH208,
se Bilaga C. Dessa två analyser tillhörde emellertid samma produkt, ett glitterlim, som var
inhandlat av två olika leverantörer.
Med anledning av att CLP-förordningen nyligen har uppdaterats och att de nya reglerna kommer
att gälla från den 1 maj 20201, kommer fler produkter att omfattas av märkningsreglerna efter 1
maj 2020 . Om halterna i produkterna inte förändras till dess kommer elva av produkterna som
analyserades att omfattas av märkningskravet EUH208.

Figur 2. Resultat av kemiska analyser med hänsyn av migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen, ftalater, klorparaffiner,
konserveringsmedel och färgämne.

Produkter som inte är lämpliga att användas av barn under 3 år
Utöver de avtalade gränsvärdena visade analysresultaten att på grund av innehåll av konserveringsmedlet 2-metylisotiazolin-3-on omfattades 15 av de 22 analyserade skapandematerialsprodukterna av kemikalieinspektionens
föreskrift KIFS 2017:8 Tillägg C. Detta innebär att produkterna inte är lämpliga att användas av barn yngre än 3 år
och att produkterna ska märkas med detta enligt konsumentverkets föreskrift KOVFS 2011:5, se Bilaga D.

Figur 3. Analysresultat för skapandematerial som visar att produkter i sortimentet inte är lämpliga att användas av barn under 3
år.
1
FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1480 av den 4 oktober 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU)
2017/776
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Hälften av produkterna som analyserades kommer att omfattas av märkningskravet efter
den 1 maj 2020 om inte innehållet i produkterna ändras till dess. Malmö stad uppmanar sina
leverantörer att vara vaksamma på förändringen. En första åtgärd från Malmö stads sida har
varit att blockera produkterna som inte uppfyller kraven i stadens e-handelssystem. På längre
sikt önskar Malmö stad att leverantörerna i högre utsträckning aktivt verkar för att sortimentet
kompletteras med alternativa produkter som är bättre för hälsan och miljön än de som har
plockats bort av Malmö stad.
Barnsminket innehöll lyckligtvis inga parabener och uppfyllde därför avtalade kemikaliekrav. För
skapande materialet var det en produkt, ett glitterlim, som innehöll allergiframkallande ämnen i
halter som kräver märkningen EUH208 och blockerades därför i Malmö stads e-handelssystem.

Slutsatser och åtgärder
Med hänsyn till ställda avtalsvillkor visar resultatet att merparten av de uppföljda produkterna
uppfyller Malmö stads kemikaliekrav. Uppföljningen omfattar ett begränsat antal produkter
som är utplockade från hundratals idrottsmaterial, leksaker och skapandematerial ur Malmö
stads e-handelssystem. För Malmö stad är det av största vikt att avtalade leverantörer för
produkter som riktar sig till barn arbetar systematiskt för att ta reda på produkternas kemiska
innehåll. Ambitionen hos leverantörerna borde vara att kartlägga innehållet i samtliga produkter
i sortimentet, befintliga produkter såväl som nykomlingar. Att produkter inte innehåller
farliga kemiska ämnen är inte bara en självklarhet för produkter riktade till barn utan också
en målsättning för det cirkulära perspektivet som innebär att produkter i högre utsträckning
återanvänds och återvinns.
Resultatet var positivt för produktgruppen leksaker där endast en produkt, en boll, hade något
förhöjda halter av ett av de analyserade ämnena. Bollen som innehöll 0.19 procent DINP blir
emellertid kvar i sortimentet eftersom leverantören själv upprepade analysen som denna gång
inte påvisade några ftalater. Produktgruppen idrottsmaterial gav ett något sämre resultat med en
idrottshandske som innehöll 19 procent av ftalaten DEHP. Leverantören tog omedelbart bort
idrottshandsken från sitt sortiment. För reaktionsbollen där migration av nitroserbara ämnen i
halter som översteg upphandlingsmyndighetens baskrav för giftfri förskola påvisades, har Malmö
stad tagit bort produkten från e-handelssortimentet. Reaktionsbollen återstår i leverantörens
sortiment med förklaringen att nitroserbara ämnen inte är reglerade i lagstiftningen samt att
reaktionsbollen inte är tänkt att användas i förskoleverksamhet, vilket förvisso inte framgår av
produktinformationen som marknadsför reaktionsbollen.

I Malmö stads sortiment av tuschpennor har märket Berol inte förekommit eftersom pennorna
har misstänkts innehålla färgämnet Acid Yellow 23 som har allergiframkallande egenskaper. För
att kontrollera innehållet noggrannare togs tuschpennorna med i uppföljningen och analyserna
visar att ingen av tuschpennorna i nuvarande sortiment eller av märket Berol innehöll varken
Acid Yellow 23 eller andra ämnen i halter som kräver märkning. Eftersom tuschpennor av
märket Berol har varit särskilt efterfrågade av skolor, förskolor, kultur- och fritidsverksamhet har
därför sortimentet kompletterats med dessa tuschpennor.
Uppföljningen omfattade inte kontroll av att produkterna var korrekt märkta eftersom detta är
lagkrav och därmed en förutsättning för avtal med Malmö stad. Likväl är det betydelsefullt att
informationen om produkternas märkning finns tillgänglig i e-handelssystemet för att beställaren
ska kunna göra rätt produktval vid beställningstillfället. En svårighet i sammanhanget är att
många leverantörer märker sina färger, limmer och tuschpennor men symbolen giftfri förskola.
Detta för att produkterna uppfyller upphandlingsmyndighetens baskrav för giftfri förskola.
Upphandlingsmyndighetens kriterier omfattar emellertid inte konserveringsmedel vilket innebär
att produkterna kan vara märkta med alla tre märkningarna samtidigt, EUH208 – ”innehåller
(namnet på det sensibiliserande ämnet) kan orsaka allergisk reaktion, inte lämplig för barn under
tre år och giftfri förskola. Dessa märkningar tillsammans ger ett otydligt budskap till beställaren.
Leverantörerna har varit positivt inställda under hela uppföljningsprocessen och leveraret
dokumentation inför förarbetet, diskuterat analysresultaten och även agerat med lämpliga
åtgärder. Leverantörerna för skapandematerial har redogjort för sina intensifierade
kommunikationsinsatser som är riktade till deras underleverantörer som syftar till att kartlägga
produkternas märkning och innehåll av konserveringsmedel.

När det gäller det vattenbaserade skapandematerialet gick undersökningen till väga så att innan
analysarbetet påbörjades fick leverantörerna lista alla produkter i sortimentet som omfattades
av märkningen EUH208 – ”innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet) kan orsaka allergisk
reaktion”. Detta är ett av kemikaliekraven i avtalet med Malmö stad och flera produkter i
sortimentet misstänktes kunna omfattas av märkningskravet. Långa listor med produkter inkom
från samtliga leverantörer och Malmö stad blockerade dessa produkter i e-handelssystemet.
Att väldigt många produkter innehåller allergiframkallande ämnen i halter som kräver särskild
märkning är oroväckande och en utmaning för Malmö stad som inte vill ha denna typ av
produkter i sortimentet. Att flertalet färger och limmer dessutom inte är lämpliga att användas
av barn under tre år försvårar förskoleverksamheten. På förskolan finns skapandematerialet ofta
tillgängligt i en ateljé som barnen har fri tillgång till oavsett ålder och den fria tillgången är ett
viktigt pedagogiskt angreppssätt. Malmö stad efterfrågar därför produktutveckling av färger och
limmer som är fria från allergiframkallande ämnen och som kan användas av barn i alla åldrar.
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Bilaga A

Bilaga B

Avtalade villkor för respektive kemiskt ämne

Kemiska ämnen som ingår i uppföljningen

Tabell över kemiska ämnen, antal analyser per ämnesgrupp samt kemikalikrav som uppföljningen
omfattar.1 2

Tabellen nedan listar de kemiska ämnen som har analyserats i studien samt motiv för de
gränsvärden som använts i utvärderingen.

Kemiskt ämne

Antal
analyserade
produkter

Malmö stads kemikaliekrav i avtalen för leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial

Nitrosaminer och
nitroserbara ämnen

4

FFU Lek- och skapandematerial krav, avsnitt 2.3.1.7 Nitrosaminer i leksaker:
Migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen från leksaker eller delar av leksaker, som består av
gummi (elastomerer), ska inte överstiga 0,05 mg/kg respektive 1 mg/kg.

Ftalater

20

FFU Lek- och skapandematerial krav, avsnitt 2.3.1.10 Ftalater i leksaker:
Samtliga produkter i det sortiment som offereras och som innehåller PVC och konstläder ska vara
fria från ftalater som listas nedan med gränsvärdet 0.1 vikt % per ämne. Om det inom de offererade
produkterna finns likvärdiga produkter i annat material än PVC så ska det tydligt framgå att det finns
alternativ.

Kortkedjiga
Klorparaffiner

20

FFU Lek- och skapandematerial krav, avsnitt 2.3.1.2 Riskmaterial:
PVC-plast kan också innehålla kortkedjiga klorparaffiner som är inte är tillåtna att använda.

Konserveringsmedel och
färgämne

25

FFU Lek- och skapandematerial, avsnitt 2.3.1.5 Kemiska produkter:
Tuschpennor, lim, färg, såpbubblor och fingermålning som omfattas av regler om märkning och
säkerhetsdatablad är inte tillåtna i Malmö Stads sortiment som är avsett att användas av barn.
Tuschpennor, lim, färg, såpbubblor och fingermålning får inte innehålla, ≥ 1 viktprocent för icke
gasformiga blandningar och ≥ 0,2 volymprocent för gasformiga blandningar, av ämnen som utgör en
fara för människors hälsa eller miljön, eller en individuell koncentration på ≥ 0,1 viktprocent för icke
gasformiga blandningar där åtminstone ett ämne är cancerogent i kategori 2 eller reproduktionstoxiskt
i kategori 1A, 1B och 2, hudsensibiliserande i kategori 1, luftvägssensibiliserande i kategori 1 eller har
verkningar via laktationen eller är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) i enlighet med de
kriterier som anges i bilaga XIII i Reach2.
Tuschpennor, lim, färg, såpbubblor och fingermålning får inte heller innehålla kemiska ämnen med
sensibiliserande egenskaper som överstiger halterna preciserade enligt de särskilda märkningskraven
i avsnitt 2.8 i bilaga II CLP3, tabell 3.4.6 CLP. Luftvägssensibiliserande Kategori 1 ≥ 0,1 % (anm. 1) vätska,
≥ 0,1 % (anm. 1) gas Luftvägssensibiliserande Underkategori 1A ≥ 0,01 % (anm. 1) vätska, ≥ 0,01 %
(anm. 1) gas Luftvägssensibiliserande Underkategori 1B ≥ 0,1 % (anm. 1) vätska, ≥ 0,1 % (anm. 1) gas
Hudsensibiliserande Kategori 1 ≥ 0,1 % (anm. 1) Hudsensibiliserande Underkategori 1A ≥ 0,01 % (anm.
1) Hudsensibiliserande Underkategori 1B ≥ 0,1 % (anm. 1)
Anmärkning 1: Denna koncentrationsgräns för elicitering används för de särskilda märkningskraven i
avsnitt 2.8 i bilaga II som är avsedda att skydda individer som redan sensibiliserats. För sensibiliserande
ämnen med lägre specifik koncentrationsgräns än 0,1 % bör koncentrationsgränsen för elicitering
fastställas till en tiondel av den specifika koncentrationsgränsen.

Gränsvärden är framtagna bland annat utifrån Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLPförordningen) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (Reach).
Konserveringsmedel har jämförts med gränsvärden i standarden för fingerfärg SS-EN 717:2014+A1:2017.

Konserveringsmedel (vikt%)
Kemiskt ämne

CAS nr.

Gränsvärde vikt %

Motiv

Bronopol

51-51-7

0.1 vikt%

Inga sensibiliserande egenskaper. I enlighet med SS-EN 71-7:2014+A1:2017
(Standard för fingerfärg) sätts gränsvärdet till 0.1 vikt%.

DMDM Hydantoin

6440-58-0

0.6 vikt%

Ingen harmoniserad klassificering och därmed inte faställda sensibiliserande
egenskaper. I enlighet med SS-EN 71-7:2014+A1:2017 (Standard för fingerfärg)
sätts gränsvärdet till 0.6 vikt%.

2-fenoxyetanol

122-99-6

1 vikt%

Inga sensibiliserande egenskaper. Gränsvärdet är satt i enlighet med SS-EN 717:2014+A1:2017 (Standard för fingerfärg).

Metylparaben

99-76-3

0.4 vikt%

Gränsvärdet är satt i enlighet med SS-EN 71-7:2014+A1:2017 (Standard för
fingerfärg).

Etylparaben

120-47-8

0.4 vikt%

Gränsvärdet är satt i enlighet med SS-EN 71-7:2014+A1:2017 (Standard för
fingerfärg).

Propylparaben

94-13-3

0.14 vikt%

Gränsvärdet är satt i enlighet med SS-EN 71-7:2014+A1:2017 (Standard för
fingerfärg).

Butylparaben

94-26-8

0.14 vikt%

Gränsvärdet är satt i enlighet med SS-EN 71-7:2014+A1:2017 (Standard för
fingerfärg).

1,2-Benzylisotiazolin-3-on

2634-33-5

0.005 vikt%
5 mg/kg =
0.0005 vikt% i
vattenbaserade
leksaksmaterial

Gränsvärdet är satt i enlighet med avtalet FFU Lek- och skapandematerial avsnitt
2.3.1.5 Kemiska produkter. Ämnet har en harmoniserad klassificering och är
hudsensibiliserande i Kategori 1. Enligt Anmärkning 1 (Bilaga B) sätts gränsvärdet
till spec. konc. *0.1. Vid nivåer över gränsvärde ska produkten märkas med EUH208
– ”innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet) kan orsaka allergisk reaktion”.  
Produkter som överstiger haltgränsen 0.0005 vikt % är inte lämpliga att användas
av barn under 3 år. Produkten ska märkas med ”Inte lämplig för barn under 36
månader” eller ”Inte lämplig för barn under tre år” eller en varning i form av symbol
i enlighet med KIFS 2017:8 Tillägg C. Konsumentverket (KOVFS 2011:5, s.19).

2
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
3
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar (CLP-förordningen)
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Konserveringsmedel (vikt%)
Kemiskt ämne

CAS nr.

2-metyl-4-isothiazolin-3-on

2682-20-4

Gränsvärde vikt %
0.1 vikt%
Efter 1 maj 2020
0.00015 vikt %
0.25 mg/kg =
0.000025 vikt% i
vattenbaserade
leksaksmaterial

5-kloro-2-metyl4-isotiazolin-3-on

Formaldehyd

2617255-4

50-00-0

0.1 vikt%
0.75 mg/kg =
0.000075 vikt% i
vattenbaserade
leksaksmaterial

0.1 vikt%

Ftalater (vikt%)
Motiv

Kemiskt ämne

Gränsvärdet är satt i enlighet med avtalet FFU Lek- och skapandematerial avsnitt
2.3.1.5 Kemiska produkter. Ämnets klassificering har nyligen harmoniserats och
därmed övergångsregler fram till 1 maj 2020. Ämnes harmoniserade klassificering
ger ämnet egenskapen hudsensibiliserande i Kategori 1A med specifik
koncentration på 0.0015 vikts%. Enligt Anmärkning 1 (Bilaga B) sätts gränsvärdet
till spec. konc. *0.1.

DBP

Övergångsperiod till 20204 och därför tas inte Anmärkning 1 (Bilaga B) i
beaktning i denna uppföljning. Vid nivåer över gränsvärde ska produkten märkas
med EUH208 – “innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet) kan orsaka
allergisk reaktion”.  

DINP

Produkter som överstiger haltgränsen 0.000025 vikt % är inte lämpliga att
användas av barn under 3 år. Produkten ska märkas med ”Inte lämplig för barn
under 36 månader” eller ”Inte lämplig för barn under tre år” eller en varning i form
av symbol i enlighet med KIFS 2017:8 Tillägg C. Konsumentverket (KOVFS 2011:5,
s.19).

Dialkylftalater (grenade och raka C7-C11)

Gränsvärdet är satt i enlighet med avtalet FFU Lek- och skapandematerial avsnitt
2.3.1.5 Kemiska produkter. Ämnet är hudsensibiliserande i Kategori 1 men
klassificeringen är inte harmoniserad och saknar specifik koncentration.
Produkter som överstiger haltgränsen 0.000075 vikts % är inte lämplig att
användas av barn under 3 år. Produkten ska märkas med ”Inte lämplig för barn
under 36 månader” eller ”Inte lämplig för barn under tre år” eller en varning i form
av symbol i enlighet med KIFS 2017:8 Tillägg C. Konsumentverket (KOVFS 2011:5,
s.19).
Gränsvärdet är satt i enlighet med avtalet FFU Lek- och skapandematerial avsnitt
2.3.1.5 Kemiska produkter. Ämnet är hudsensibiliserande i Kategori 1. Ämnet
har en specifik koncentration. Enligt Anmärkning 1 sätts gränsvärdet till spec.
konc. *0.1. Dock överstiger den specifika koncentrationen 0.1 vikt%, då gäller ej
Anmärkning 1. Vid nivåer över gränsvärde ska produkten märkas med EUH208
– “innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet) kan orsaka allergisk reaktion”.

Gränsvärde vikt %
0.1 vikt%

Motiv
Gränsvärdet baseras på vad som står i avtalet FFU Lek- och skapandematerial 2.3.1.10 Ftalater
i leksaker: “Samtliga produkter i det sortiment som offereras och som innehåller PVC och
konstläder ska vara fria från ftalater som listas nedan med gränsvärdet 0.1 vikt % per ämne.
Om det inom de offererade produkterna finns likvärdiga produkter i annat material än PVC så
ska det tydligt framgå att det finns alternativ.”

BBP
DEHP
DNOP
DIDP
DIBP
DIHP

DMEP
DnHP
DIPP
DPP
NPIPP
1,2-bensendikarboxylsyra, dipentylester
gren&rak
DHxP
1,2-bensendikarboxylsyra, di-C6-C10alkylester
Blandad hexyl-, oktyl-,
decylftalater

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) (vikt%)
Kemiskt ämne

CAS nr.

C10-C13 (SCCP)

Gränsvärde vikt %
0.15 vikt%

Motiv
Gränsvärdet baseras på vad som står i avtalet FFU Lek- och skapandematerial
2.3.1.2 Riskmaterial. Där beskrivs hur PVC-plast kan innehålla kortkedjiga
klorparaffiner som inte är tillåtna att använda. Enligt POP:s förordningen är
gränsvärdet för kortkedjiga klorparaffiner i varor 0.15 vikt%.

Färgämne (vikt%)
Kemiskt ämne

CAS nr.

Acid Yellow
23 (Trisodium
5-hydroxy-1-(4sulphophenyl)-4-(4sulphophenylazo)
pyrazole-3-carboxylate

1934-21-0

Gränsvärde vikt %
0.1 vikt%

Motiv
Gränsvärdet baseras på vad som står i avtalet FFU Lek- och skapandematerial
2.3.1.5 Kemiska produkter: eftersom ämnet är klassat som hudsensibilserande
Kategori 1 samt Luftvägssensibiliserande Kategori 1 och ämnet saknar specifik
koncentration gäller ett gränsvärde på 0.1 vikt%

Migration av nitrosaminer och nitroserbara ämnen
Kemiskt ämne

CAS nr.

Nitrosaminer och
nitroserbara ämnen

Flera olika

Gränsvärde vikt %
Nitrosaminer 0,05
mg/kg
Nitroserbara ämnen
1 mg/kg.

1

Motiv
FFU Lek- och skapandematerial: Migration av nitrosaminer och nitroserbara
ämnen från leksaker eller delar av leksaker, som består av gummi (elastomerer),
ska inte överstiga 0,05 mg/kg respektive 1 mg/kg. Kravet är ett baskrav i
upphandlingsmyndighetens kravpaketet för giftfri förskola.

4
FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1480 av den 4 oktober 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska
och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar och rättelse av kommissionens förordning (EU) 2017/776
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Bilaga C

Bilaga D

Utdrag ur europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar (CLP-förordningen)

Utöver avtalade villkor jämfördes analysresultaten med gränsvärdena i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper. Produkter som
innehåller konserveringsmedlen 1,2-benzylisothiazolin-3-one, 2-menthyl-4-isothiazolin-3-one
och 5-chloro-2-menthyl-4-isothiazolin-3-one i halter som överstiger gränsvärdena i KIFS
2017 är inte lämpliga att användas av barn yngre än 3år. Produkterna ska dessutom vara
märkta i enlighet med Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet (KOVFS 2011:5)
med ”Inte lämplig för barn under 36 månader” eller ”Inte lämplig för barn under tre år” eller en
varning i form av följande symbol, se till höger.

Förpackningar med blandningar som inte klassificerats som sensibiliserande men som innehåller
minst ett ämne som klassificerats som sensibiliserande och som förekommer i koncentrationer
lika med eller högre än den som anges i tabell 3.4.6 i bilaga I ska märkas med följande angivelse:
EUH208 – ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk
reaktion.”
Förpackningar med blandningar som klassificerats som sensibiliserande och innehåller ett
eller flera andra ämnen som klassificerats som sensibiliserande (utöver det ämne som leder till
blandningens klassificering) och som förekommer i koncentrationer lika med eller högre än den
som anges i tabell 3.4.6 i bilaga I ska märkas med namnet/namnen på det ämnet/de ämnena.
Tabell 3.4.6. Koncentrationsgränser för elicitering av beståndsdelar i en blandning

Beståndsdel klassificerad som:

Tabell över konserveringsmedel och halter som omfattas av KIFS 2017:8 och KOVFS 2011:5.

Konserveringsmedel

Koncentration

CAS nr.

1,2-benzylisothiazolin-3-one

0.0005 vikt%

2634-33-5

2-menthyl-4-isothiazolin-3-one

0.000025 vikt%

2682-20-4

5-chloro-2-menthyl-4-isothiazolin-3-one

0.000075 vikt%

26172-55-4

Koncentrationsgränser för elicitering
Hudsensibiliserande Kategori 1
Alla fysikaliska tillstånd

Hudsensibiliserande
Kategori 1

≥ 0,1 % (anm. 1)

Hudsensibiliserande
Underkategori 1A

≥ 0,01 % (anm. 1)

Hudsensibiliserande
Underkategori 1B

≥ 0,1 % (anm. 1)

Anmärkning 1:
Denna koncentrationsgräns för elicitering används för de särskilda märkningskraven i
avsnitt 2.8 i bilaga II som är avsedda att skydda individer som redan sensibiliserats. Ett
säkerhetsdatablad krävs om blandningen innehåller en beståndsdel i en halt vid eller över
denna koncentration. För sensibiliserande ämnen med lägre specifik koncentrationsgräns
än 0,1 % bör koncentrationsgränsen för elicitering fastställas till en tiondel av den specifika
koncentrationsgränsen.
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