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2010-06-22, översyn 2013-04-17 
LATHUND 
Förordningen för tvätt- och rengöringsmedel EG nr 648/2004 – 
överblick över skillnader mellan konsument- och proffsprodukter 
Förordningens syfte är att åstadkomma fri rörlighet för tvätt- och rengöringsmedel på EU-
marknaden och samtidigt garantera en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa.  
 
Förordningen har en mycket vid omfattning och avser alla medel som används till att rengöra 
fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd. Det är inte nödvändigt att medlet innehåller tensider 
eller tvål för att betraktas som rengöringsmedel, t.ex. är spolarvätska att betrakta som ett 
rengöringsmedel. 
 
Förordningen gäller utöver annan lagstiftning för kemiska produkter, t.ex. CLP och REACH. 
 
Ursprunglig förordning: EG nr 648/2004 
Ändringar: EG nr 907/2006 
 EG nr 551/2009 
 
I bilaga 1 presenteras IIHs tolkning över vilka produkter som omfattas av förordningen. 
 
Förordningens 
krav 

Produkter avsedda för 
KONSUMENT 

Produkter avsedda för 
PROFESSIONELL 
ANVÄNDNING 

Biologisk 
nedbrytbarhet 

Tensider och produkter som 
innehåller tensider som uppfyller 
kraven på fullständig biologiskt 
nedbrytbarhet i aerob miljö (bilaga 
III i förordningen) får släppas ut på 
marknaden utan ytterligare 
begränsningar som rör 
nedbrytbarhet. 
 
 

Tensider och produkter som 
innehåller tensider som uppfyller 
kraven på fullständig biologiskt 
nedbrytbarhet i aerob miljö (bilaga 
III i förordningen) får släppas ut 
på marknaden utan ytterligare 
begränsningar som rör 
nedbrytbarhet. 
 
Undantag från kravet om 
fullständig biologisk nedbrytbarhet 
kan beviljas i vissa speciella fall 
vid begränsad användning i 
industriell miljö, förutsatt att 
tensiden åtminstone är primärt lätt 
nedbrytbar 
 

Innehållsdeklaration Följande beståndsdelar ska 
deklareras genom märkning på 
förpackningen om de överstiger 0,2 
%: 

- fosfater 
- fosfonater 
- anjontensider 
- katjontensider 

Samma krav ställs avseende 
innehållsdeklaration som för 
konsumentprodukter.  
 
Kraven behöver inte uppfyllas om 
motsvarande information 
tillhandahålls genom tekniska 
faktablad, säkerhetsdatablad eller 
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- amfotära tensider 
- nonjontensider 
- syrebaserade blekmedel 
- klorbaserade blekmedel 
- EDTA och salter därav 
- fenoler och alrogenerade 

fenoler 
- paradiklorbensen 
- aromatiska kolväten 
- alifatiska kolväten 
- halogenerade kolväten 
- tvål 
- zeoliter 
- polykarboxilater 

 
Dessa viktprocentintervall ska 
användas: 

- < 5 % 
- 5 % ≤ < 15 % 
- 15 % ≤ < 30 % 
- 30 % ≤ 

 
Följande beståndsdelar ska 
deklareras i en innehållsförteckning 
oavsett koncentration: 

- enzymer 
- desinfektionsmedel 
- optiska blekmedel 
- parfym 

 
Konserveringsmedel anges oavsett 
koncentration. De ska anges med 
samma nomenklatur som i direktiv 
76/768/EEG. 
 
Allergena doftämnen anges om 
konc. > 0,01 vikt-%. 
Allergena doftämnen är upptagna i 
förteckningen över ämnen i del 1, 
bilaga III till direktiv 76/768/EEG. 
De ska anges med samma 
nomenklatur som i direktiv 
76/768/EEG. 
 

på annat lämpligt sätt. 
 
I praktiken ges informationen i 
säkerhetsdatablad, se nedan. 
 
 

Märkning på 
förpackningen 
avseende webbplats 
 

Adress till webbplats, där 
fullständig förteckning över 
ingredienser finns, krävs (se 
nedan). 

Krävs ej. 
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Märkning på 
förpackningen 
avseende produkt 
och tillverkare 

Produktens namn och 
firmanamn/varumärke ska anges.  
 
Adress och telefonnummer till den 
som ansvarar för att släppa ut 
produkten på marknaden. 
 
Eventuell e-postadress där man kan 
beställa informationsblad för 
medicinsk personal. 
 

Inga specifika krav enligt 
detergentförordningen. I övrigt 
gäller regler för klassificering och 
märkning. 

Märkning på 
förpackningen 
avseende dosering 

För textiltvättmedel ska 
doseringsanvisning anges för 
mjukt, medelhårt och hårt vatten. 
 
För textiltvättmedel ska antal 
tvättar anges för medelhårt och 
mjukt vatten. 

Krävs ej. 

Information i 
säkerhetsdatablad 

Krävs ej. Informationen på 
säkerhetsdatabladet ska uppfylla 
gällande lagstiftning samt 
motsvara informationen om 
”märkning på förpackningen 
avseende innehåll”, se ovan. 
 
IIH ger i sin 
branschrekommendation om 
säkerhetsdatablad råd om var 
informationen bör ligga. 
 

Informationsblad 
till medicinsk 
personal 

Alla beståndsdelar ska förtecknas i 
fallande ordning efter vikt. Följande 
viktintervaller ska anges: 

- ≥ 10 % 
- ≥ 1 % men < 10 % 
- ≥ 0,1 % men < 1 % 
- < 0,1 % 

 
Beståndsdelarna ska anges med 
kemisk beteckning eller IUPAC, 
CAS-nummer och INCI-namn. 
 
Orenheter behöver inte anges. 
 
I praktiken löser de flesta företag 
detta krav genom detaljerad 
information, t ex ett utförligt 
säkerhetsdatablad, till 

Alla beståndsdelar ska förtecknas i 
fallande ordning efter vikt. 
Följande viktintervaller ska anges: 

- ≥ 10 % 
- ≥ 1 % men < 10 % 
- ≥ 0,1 % men < 1 % 
- < 0,1 % 

 
Beståndsdelarna ska anges med 
kemisk beteckning eller IUPAC, 
CAS-nummer och INCI-namn. 
 
Orenheter behöver inte anges. 
 
I praktiken löser de flesta företag 
detta krav genom detaljerad 
information, t ex ett utförligt 
säkerhetsdatablad, till 
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Giftinformationscentralen. I 
specifika fall ges relevant 
information genom direktkontakt 
mellan medicinsk personal och 
leverantören. 
 

Giftinformationscentralen. I 
specifika fall ges relevant 
information genom direktkontakt 
mellan medicinsk personal och 
leverantören. 
 

Information om 
ingående ämnen på 
webbplats 

Alla beståndsdelar ska förtecknas i 
fallande ordning efter vikt. Namnen 
ska anges enligt INCI om det finns, 
i andra hand enligt IUPAC. 
 
Viktprocent och CAS-nr behöver 
inte anges. 
 

Krävs ej. 

 



          Bilaga 1  
 BRANSCHFÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL OCH NSTITUTIONELL HYGIEN 
  

IIH 2009-02-16, Översyn 2013-04-17 

IIHs tolkning av vilka produkter som omfattas av EG-
förordning om tvätt- och rengöringsmedel 648/2004 
EG-förordning 648/2004 är ändrad genom EG-förordning 907/2006. Bilaga VII Märkning och 
faktablad har ersatts av ny bilaga II. 

Produkt (nummer enligt IIHs 
produktträdstruktur) 

Ja Nej ? 

1. Utrustning och rengöringstillbehör  X  
2. Maskiner och maskintillbehör  X  
3. Kemisk-tekniska produkter 
3.1 Lokalvård 
3.1.1 Allrengöringsmedel 

X   

3.1.2 Grovrengöringsmedel X   
3.1.3 Skurmedel X   
3.1.4 Såpa X   
3.1.5 Golvvårdsprodukter 
3.1.5.1 Grundpolish 
3.1.5.2 Polish 
3.1.5.3 Underhållsvax eller –polish 
3.1.5.4 Spraypolish eller –vax 
3.1.5.5 Tvättvax eller –polish 
3.1.5.6 Polishborttagningsmedel 
3.1.5.7 Trävax 
3.1.5.8 Träolja 
3.1.5.9 Stenimpregnering 
3.1.5.10 Övriga golvvårdsprodukter 

 
 
 
X om rengörande 
X om rengörande 
X 
X 
X om rengörande 
 
 
X om rengörande 

 
X 
X 
 
 
 
 
 
X 
X 
 

 

3.1.6 Glasputsmedel X   
3.1.7 Kalkborttagningsmedel X   
3.1.8 Sanitetsrengöringsmedel X   
3.1.9 Toalettrengöringsmedel X   
3.1.10 Fläckborttagningsmedel X   
3.1.11 Doft- och toalettblock X om rengörande   
3.1.12 Mattrengöringsmedel X   
3.1.13 Möbelrengöringsmedel X   
3.1.14 Antistatmedel  X  
3.2 Köks- och diskhygien 
3.2.1 Handdiskmedel 

 
X 

  

3.2.2 Maskindiskmedel X   
3.2.2.4 Specialmedel för desinfektorer X   
3.2.3 Blötläggningsmedel X   
3.2.4 Torkmedel/avrinningsmedel X   
3.2.5 Avkalkningsmedel X   
3.2.6 Ugnsrengöringsmedel X   
3.2.7 Desinfekterande rengöringsmedel X märks enl art 3 

och bil VIIA 
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Produkt (nummer enligt IIHs 
produktträdstruktur) 

Ja Nej ? 

3.2.8 Specialprodukter för kök X   
3.3 Tvätt 
3.3.1 Tvättmedel 

 
X 

  

3.3.2 Blekmedel X   
3.3.3 Tvättförstärkare X   
3.3.4 Antiklormedel  X  
3.3.5 Ansyrningsmedel  X  
3.3.6 Konditioneringsmedel för textilier 
3.3.6.1 Antistatmedel/sköljmedel/ 

mjukmedel 
3.3.6.2 Ansyrnings- och antistatmedel 

i kombination 
3.3.6.3 Appreteringsmedel/stärkelse 
3.3.6.4 Konserveringsmedel för 

moppar 
3.3.6.5 Impregneringsmedel 

X 
X 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 

 

3.4 Personlig hygien  X  
3.5 Livsmedelshygien 
3.5.1 CIP-rengöringsmedel 
3.5.2 Gel- och skumrengöringsmedel 
3.5.3 Desinfektionsprodukter för 

livsmedelsindustrin 
3.5.4 Maskindisk- och backdiskmedel 
3.5.5 Medel för manuell rengöring 
3.5.6 Bandsmörjningsmedel 
3.5.7 Rengöringsmedel inom lantbruk 
3.5.8 Specialprodukter 
3.5.9 Membranrengöringsmedel 
3.5.10 Flaskdiskmedel 

 
X 
X 
 
 
X 
X 
X om rengörande 
X 
X om rengörande 
X 
X 

 
 
 
X märks enl art 3 och 
bil VIIA 

 
 
 
? 

3.6 Desinfektion  X  
3.7 Fordonsvård 
3.7.1 Petroleumbaserade 

avfettningsmedel 
3.7.2 Mikroemulsioner 
3.7.3 Vattenbaserade avfettningsmedel 
3.7.4 Fordonsschampo 
3.7.5 Torkmedel/avrinningsmedel 
3.7.6 Vax 
3.7.7 Spolarvätska 
3.7.8 Glansmedel 

 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
X om ej rengörande 
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Produkt (nummer enligt IIHs 
produktträdstruktur) 

Ja Nej ? 

3.8 Metallrengöring och avfettning X   
4. Övriga produkter 
4.1 Luftuppfriskningsmedel 
4.2 Högtrycksrengöringsmedel 
4.3 Klotterborttagningsmedel 
4.4 Lösningsmedel 
4.5 Metallrengöringsmedel 
4.6 Golvsopspån 
4.7 Absorberingsmedel för oljespill 
4.8 Avloppsrensningsmedel 
4.9 Insektsmedel 

 
 
X 
X, även färgbort 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 
X 
X om ej rengörande 
X 

 
 
 
 
? 

5. Papper  X  
 
 


