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Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU
och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa
och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och
ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och
länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt
miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.
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Förord
Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet för regler inom kemikalieområdet. En del
av myndighetens kontrollverksamhet består av att kontrollera att kemiska produkter är
klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna. Den här rapporten beskriver ett
tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning/enheten för kemiska produkter
har gjort under 2016 och 2017 och som handlar om ögonfranslim som används professionellt
av ögonfransstylister.
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Sammanfattning
Kemikalieinspektionen har fått in tips om att fransstylister, och kunder till fransstylister, fått
hälsoproblem av ögonfranslimmer innehållande cyanoakrylater, och att sådana produkter inte
har varit märkta enligt förordning 1272/2008 (CLP-förordningen). Exempel på typiska
symptom hos fransstylister är astmaanfall, andningssvårigheter, tryck över bröstet och kliande
hudutslag. Symtom hos kunder är röda kliande ögon, svullna ögonlock och eksem.
Kemikalieinspektionen inledde 2016 ett projekt för att kontrollera limmer som innehåller
cyanoakrylat för professionell ögonfransförlängning. Målet med projektet var att öka
företagens kunskap och efterlevnad av lagstiftningen. Det uppnåddes genom att se till att
produkterna har korrekt utformad produktinformation vid överlåtelse, så att användarna får
möjlighet att skydda sig och sina kunder vid hanteringen. Målet med projektet har därmed
uppfyllts eftersom produktinformationen för de granskade produkterna numera är korrekt.
Projektet har bestått av två delar, del 1 år 2016 och del 2 år 2017. 21 av inspektionerna i
projektets del 1 samt del 2 var besöksinspektioner och 4 inspektioner var
skrivbordsinspektioner. Samtliga företag som överlåter ögonfranslim hade brister i sin
produktinformation. 14 av företagen hade därtill mer omfattande brister i sin
produktinformation. Detta föranledde krav på förbättringar av bristerna i kombination med att
företagen fick redovisa förbättringarna till Kemikalieinspektionen. 11 av företagen hade
mindre omfattande brister. Detta föranledde krav på förbättringar av bristerna, men att
företagen inte behövde redovisa förbättringarna för inspektionen.
I projektet gjorde Kemikalieinspektionen fyra åtalsanmälningar för misstänkt brott. Företagen
anmäldes för att föreskriven märkning på svenska språket saknades på förpackningarna och i
ett fall avsaknad av säkerhetsdatablad.
Det har visat sig finnas mycket stor vilja bland de inspekterade företagen i branschen att göra
rätt. Det första steget i projektet var att skicka ut information om reglerna till företagen och
många av företagen agerade direkt genom att kontakta en konsult som tog fram
säkerhetsdatablad och märkning. På så sätt hade kunskapen och kvaliteten på
säkerhetsdatabladen och märkningsuppgifterna höjts redan innan redovisning begärdes in.
Flera av de inspekterade företagen har framfört att det är ett stort problem att privatpersoner
utbildar sig och genomför ögonfransförlängning i hemmiljö. Enligt de inspekterade företagen
arbetar de troligen utan skyddsåtgärder, såsom exempelvis utsug av luft, vilket gör att de och
deras omgivning är extra utsatta för riskerna vid hanteringen av ögonfranslimmer. De
omfattas inte av Arbetsmiljöverkets regler, och inte heller av tillsyn från någon annan
myndighet. Vi vill lyfta problemet och informera om detta i det pressmeddelande vi går ut
med i anslutning till projektets avslut. Vi hoppas därigenom att nå de personer som arbetar
med ögonfransförlängning i hemmiljö, så att de får kännedom om att de utsätter sig själva,
sina kunder och sin omgivning för hälsorisker.
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1

Problembeskrivning

Under 2015 uppmärksammade både Arbets- och miljömedicin (AMM) och Arbetsmiljöverket
(AV) problem med hälsobesvär efter användning av cyanoakrylatlim vid
ögonfransförlängning. AMM och AV tog fram en folder om riskerna vid användning av
cyanoakrylatlim för ögonfransförlängning (se bilaga 1). Kemikalieinspektionen bidrog till
foldern med information om märkning enligt CLP-förordningen (förordning 1272/2008.)
Vid ögonfransförlängning limmas konstgjorda fransar på kundens egna fransar. Totalt limmas
mellan 100-300 fransar fast på 1-3 timmar, och behöver kompletteras ungefär var tredje
vecka. Limmet är ett franslim som innehåller cyanoakrylat för att de konstgjorda fransarna
ska fästa snabbt. Cyanoakrylat är en typ av akrylplaster eller härdplaster och kallas även
superlim. Även om små mängder används vid varje behandling så blir den dagliga
exponeringstiden för fransstylister lång. Exempel på typiska symptom hos fransstylister är
astmaanfall, andningssvårigheter, tryck över bröstet och kliande hudutslag. Även kunden kan
få besvär som röda kliande ögon, svullna ögonlock och eksem.
Kemikalieinspektionen hade fått tips om produkter och återförsäljare av limmer för
ögonfransförlängning från både AMM och allmänheten. Tipsen handlade om att fransstylister
eller kunder fått hälsoproblem efter användning och att produkterna saknade märkning på
förpackningen enligt CLP-förordningen.
Lim för ögonfransförlängning är en kemisk produkt som omfattas av kraven i CLPförordningen och Reach-förordningen (förordning 1907/2006). Vi misstänkte att företagen
som överlåter ögonfranslim har låg kunskapsnivå om kemikaliereglerna pga de tips som
kommit in.
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Urval/ metod

2.1

Omplanering och förlängning av projektet

När inspektionerna startade under hösten 2016 stod snart två saker klara. Dels att projektet
hade goda resultat mot effektmålet ”öka kunskap och lagefterlevnad hos företagen”. I flera av
ärendena var märkningen mycket bristfällig, så inspektionerna innebar att lagefterlevnaden
ökade i och med företagens åtgärder på våra ställda krav på förbättringar av säkerhetsdatablad
och märkning. I många fall anlitades konsult för att åtgärda bristerna. Företagen fick också
information om regelverken och företagen själva ställde många frågor, så kunskapen i
branschen har ökat. Det andra som hände var att vi fortsatte att få in tips om fler företag att
inspektera. Tipsen kom från några av de företag vi inspekterade under hösten 2016.
På grund av ovanstående skäl ansåg vi att det var motiverat att förlänga projektet så att hela
branschen (så många företag som vi kunde hitta) kunde omfattas av projektet. Det skulle
innebära att företagen likabehandlas, och att vi kunde använda det arbete vi redan lagt ned på
planering samt de lärdomar vi skaffat oss om branschen.
Projektet fick mer resurser och förlängdes. Projektet delades också in i del 1 (inspektioner
gjorda 2016) och i del 2 (inspektioner gjorda 2017).
Projektet är avgränsat till att kontrollera limmer som innehåller cyanoakrylat för professionell
ögonfransförlängning.
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2.2

Urval/metod del 1

Urvalet av företag som överlåter ögonfranslim skedde i flera steg. I del 1 av projektet hittade
vi dessa företag på fyra olika sätt:
1. Tips från Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Det handlade om fyra företag med
bristfällig produktinformation.
2. Företag som är anmälda till produktregistret. Inget av de företagen hade dock
produkter relevanta för projektet.
3. Företag som kontaktat ”Fråga Kemikalieinspektionen”. Vi kunde identifiera fyra
företag som hade ställt frågor om import av lim för ögonfransförlängning.
4. Egna sökningar på internet. Gav ytterligare sex företag.
Vi skickade ut information till de 14 företagen, med en kortfattad information (bilaga 2) om
att limmerna omfattas av kemikalielagstiftningen, en beskrivning av problembilden och om
vår planerade tillsyn. Företagen ombads också att svara på om de är primärleverantör av
limmerna.
Tillsammans med svaren fick vi in tips om ytterligare tolv företag att eventuellt inspektera. Vi
skickade samma informationsbrev till dessa företag.
Av dessa totalt 26 företag var 17 primärleverantörer, övriga nio omfattades inte av vår tillsyn
då företagen inte var primärleverantörer.
Tio av de 17 företagen valdes ut för inspektion under 2016 utifrån;
o den information vi hade om företagen,
o om de hade egna varumärken på de limmer de importerade och sålde,
o företag med olika varumärken så att inte samma produkt granskades i flera ärenden.
Av dessa tio företag inspekterades i slutändan åtta företag i del 1 av projektet. Företagen fick
en anmodan om att sända in säkerhetsdatablad och etiketter till Kemikalieinspektionen för de
limmer som de förde in till Sverige och sedan satte ut på marknaden. Produktinformationen
granskades, och efter det gjordes besöksinspektioner på samtliga åtta företag.

2.3

Urval/metod del 2

Urvalet skedde denna gång genom åtta företag från del 1, samt ytterligare 15 tips på företag
som andra företag lämnat. Av dessa 15 företagstips visade det sig att 6 av företagen inte
längre sålde limmer.
De företag som inte fått någon anmodan om att redovisa produktinformation i del 1 fick
anmodan och informationsbrev i samma utskick. Produktinformationen granskades, och efter
det gjordes inspektioner.
17 företag var alltså primärleverantörer och inspekterades under första kvartalet 2017 i del 2
av projektet. 13 inspektioner var besöksinspektioner och 4 inspektioner var
skrivbordsinspektioner. Skrivbordsinspektionerna gjordes framförallt på grund av företagens
geografiska placering i Sverige, inspektioner på dessa företag kunde inte kombineras med
inspektioner på andra företag vid samma inspektionsresor.
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3

Resultat

De totalt 25 inspekterade företagen hade i de allra flesta fall haft liten kunskap om
lagstiftningen om kemiska produkter (som gäller för limmer för ögonfransförlängning). Det
beror till största delen på att denna typ av företag i huvudsak tar in och säljer kosmetiska
produkter, som regleras av annan lagstiftning.
Samtliga företag hade brister i sin produktinformation. 14 av företagen hade mer omfattande
brister i sin produktinformation. Detta föranledde krav på att åtgärda bristerna i kombination
med att företagen fick redovisa dessa till Kemikalieinspektionen. 11 av företagen hade mindre
omfattande brister. Detta föranledde krav på förbättringar av bristerna, men att företagen inte
behövde redovisa förbättringarna för inspektionen.
Exempel på allvarligare brister i den granskade produktinformationen var:
•
•
•
•
•

säkerhetsdatabladet var inte utformat på svenska språket eller inte utformat enligt
gällande regler
märkningen var inte utformad på svenska språket
avsaknad av information om allergi och cancer
märkningsfrasen ”Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras
oåtkomligt för barn.” saknades
verksamheten var inte anmäld till Kemikalieinspektionens produktregister

I projektet gjordes fyra åtalsanmälningar för misstänkt brott. Företagen anmäldes för att
föreskriven märkning på svenska språket saknades på förpackningarna och i ett fall avsaknad
av säkerhetsdatablad.
Målet med projektet var att öka företagens kunskap och efterlevnad av lagstiftningen, genom
att se till att produkterna har korrekt utformad produktinformation vid överlåtelse så att
användarna får möjlighet att skydda sig själva och sina kunder vid hanteringen. Detta syfte
har uppfyllts för de granskade produkterna.
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Diskussion

Informationen vi fick från AMM om att märkning och säkerhetsdatablad i många fall inte
uppfyllde gällande krav visade sig stämma i många fall. När ett företags huvudsakliga område
är andra produktslag än kemiska produkter, exempelvis kosmetiska produkter, finns sällan
resurser eller kompetens för att sätta sig in i den omfattande kemikalielagstiftningen. Många
av företagen har inte känt till att limmer för ögonfransförlängning är en kemisk produkt, och
har därför utgått ifrån reglerna om kosmetiska produkter för dessa produkter. Det är även
olika tolkningar inom medlemsländerna i EU om limmerna faller under kosmetik- eller
kemikalielagstiftningen vilket försvårar för företagen som har leverantörer inom EU.
Dessutom är många företag enmansföretag med små resurser för att sätta sig in i
lagstiftningarna.
Det har visat sig finnas mycket stor vilja bland de inspekterade företagen i branschen att göra
rätt. Det första steget i projektet var att skicka ut information om reglerna till företagen, och
många av företagen agerade direkt genom att kontakta en konsult som tog fram
säkerhetsdatablad och märkning. På så sätt hade kunskapen och kvaliteten på
säkerhetsdatabladen och märkningsuppgifterna höjts redan innan redovisning begärdes in av
Kemikalieinspektionen. Vi upplevde att företagen uppfattade upplägget med information och
sedan besöksinspektioner som positivt. Vid besöksinspektionerna fick de möjlighet att ställa
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frågor, och vi informerade dem om kemikalielagstiftningen och vilka skyldigheter de har
utifrån lagstiftningen.
Flera av företagen har framfört att det är ett stort problem i branschen att privatpersoner
utbildar sig och genomför stylistbehandlingar i hemmiljö utan att vara ett företag. De arbetar
ofta utan skyddsåtgärder såsom exempelvis utsug av luft, vilket gör att de och personer i deras
omgivning är extra utsatta för riskerna vid hanteringen av ögonfranslimmer. De omfattas inte
av Arbetsmiljöverkets regler, och inte heller av tillsyn från någon annan myndighet. Vi vill
lyfta problemet och informera om detta i det pressmeddelande vi går ut med i anslutning till
projektets avslut. Vi hoppas därigenom att nå de stylister som arbetar i hemmiljö, så att de får
kännedom om att de utsätter sig själva, sina kunder och sin omgivning, för hälsorisker.
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Bilagor
Bilaga 1 - AMM ögonfransförlängning
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Bilaga 2 – Informationsbrev ögonfranslim
Hej!
Du får detta brev för att vi på Kemikalieinspektionen vill informera dig som företagare om vilka
regler som gäller för limmer för ögonfransförlängning, samt om vårt kommande tillsynsprojekt.
Under hösten 2016 kommer vi att inspektera ett antal företag som säljer limmer för
ögonfransförlängning och kontaktar då dessa direkt. Om vi väljer att inspektera ditt företag hör
vi av oss till dig i början av hösten.
Varför kontrollerar vi limmer för ögonfransförlängning?
Limmer för ögonfransförlängning innehåller ofta ämnen som kan ge allvarliga besvär till exempel
andningssvårigheter, hosta, kliande och rinnande ögon, astma eller eksem. Besvären riskerar att
drabba fransstylister som arbetar med limmerna under lång tid, men även kunderna kan få
problem.
Limmerna ska ha en märkning på förpackningen som visar på farligheten av produkten och hur
man ska skydda sig. Märkningen ska finnas på varje enskild flaska. Detta är viktigt för att den
som använder produkterna ska kunna skydda sig mot eventuella besvär, t.ex. astma eller eksem,
som kan uppstå på grund av de ingående kemiska ämnena. Information om vilka kemiska ämnen
som limmen innehåller ska finnas i de säkerhetsdatablad som ska medfölja produkterna som säljs
till yrkesmässiga användare.
Kemikalieinspektionen har fått kännedom om att det finns dålig eller obefintlig märkning för
limmer för ögonfransförlängning. Syftet med projektet är att de företag som säljer sådana
limmer ska lämna riktig information till de som sedan använder sig av produkterna.
Kemikalieinspektionen kommer att inspektera företag som tillverkar, byter namn, packar om eller
tar in limmer för ögonfransförlängning till Sverige, och som säljer dessa vidare till antingen
yrkesverksamma kunder eller privatpersoner.
Var finns reglerna?
För limmer för ögonfransförlängning, precis som för andra kemiska produkter, finns det vissa
kemikalieregler som ska följas. Det rör t.ex. klassificering och märkning av produkterna,
säkerhetsdatablad samt ämnen som kan vara begränsade eller förbjudna.
Kemikaliereglerna baseras på gemensam EU-lagstiftning och är uppdelad i olika regelverk. Nedan
ges en kort beskrivning av dessa och vilka ämnen de reglerar.
•
•

CLP-förordningen (EG nr 1272/2008)
I denna förordning finns regler om hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas.
Reach-förordningen (EG nr 1907/2006)
I Reach-förordningen finns regler om säkerhetsdatablad, begränsningar och tillstånd.
Säkerhetsdatablad ska lämnas till yrkesmässiga användare för kemiska produkter som
klassificeras som farliga.

Läs mer om kemikalieregler på vår webbplats (www.kemi.se) och i den bifogade foldern. Se även
den bifogade broschyren ”Ögonfranslimmer – hälsorisker för fransstylister och kunder”.
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Innan vi börjar med att välja ut företag som ska inspekteras ges ni tillfälle att svara på dessa
frågor:
1. Säljer ni ögonfranslim till kunder i Sverige? Kunderna kan vara yrkesmässiga
användare och/eller privatpersoner.
2. Om ja på fråga 1:
Tillverkar ni limmerna själva, eller köper ni in dem från en annan leverantör? Om ni
köper av en annan leverantör – uppge gärna namn och adress till leverantören.
3. Om nej på fråga 1:
Om ni använder er av ögonfranslim i er egen verksamhet – uppge gärna namn och
adress till leverantören.
Vi är tacksamma om ni återkommer med svar till kemi@kemi.se senast den 10 juni 2016.
Märk svaret med diarienummer xxx. För mer information kontakta Erika Backman tel. 08-519
41 389 eller Linnea Kanning tel. 08-519 41 274.
Med vänliga hälsningar,

Erika Backman
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turförteckning
Det finns inga källor i aktuellt dokument.

Bilaga 1 - AMM ögonfransförlängning

Box 2, 172 13 Sundbyberg
08-519 41 100
Besöks- och leveransadress
Esplanaden 3A, 172 67 Sundbyberg
kemi@kemi.se
www.kemikalieinspektionen.se
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