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Branschrekommendation om information om hållbarhetstid 
för professionella rengöringsprodukter 
 

Bakgrund 
Produkters hållbarhet är till stor del beroende av förvaringsförhållanden. Tillverkaren kan ge 
råd om förvaring, men inte kontrollera att kunder och användare följer råden. 
 
Om ”sista förbrukningsdatum” anges på förpackning, där detta inte krävs, finns det en risk att 
felfria produkter skickas tillbaka till tillverkare/leverantör eller kasseras, vilket innebär ett 
onödigt resursslöseri och miljöbelastning. 
 

Branschrekommendation 
För kosmetiska produkter gäller märkning enligt förordning (EG) 1223/2009 
(kosmetikaförordningen). Datum för kortaste hållbarhetstid ska anges med 
a) timglassymbolen och tidpunkt (månad och år eller dag, månad och år) eller med b) texten 
”Bäst före utgången av” samt tidpunkt enlig ovan. Denna hållbarhetstid behöver inte anges för 
sådana kosmetiska produkter vars hållbarhet överstiger 30 månader. För dessa produkter ska 
anges hur länge produkten kan användas utan fara för konsumenten efter det att 
förpackningen öppnats. Denna uppgift ska anges med ”öppna burken”-symbolen följd av 
hållbarhetstid efter öppnandet. Notera att alternativ a) inte kräver översättning i enlighet med 
nationella språkkrav. 
 
Enligt KIFS 2008:3, bilaga 2, ska förpackningen till en biocidprodukt vara märkt med 
formuleringens satsnummer eller beteckning samt sista användningsdatum vid normala 
lagringsförhållanden. Enligt förordning (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen), artikel 69, 
ska innehavare av produktgodkännande se till att följande information anges på etiketten till 
biocidprodukter: Formuleringens satsnummer eller beteckning samt sista användningsdatum 
vid normala lagringsförhållanden. 
 
För professionella rengöringsprodukter som inte omfattas av nämnda förordningar gäller 
märkningskrav enligt KIFS 2005:7 eller förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen), 
där hållbarhetsmärkning, datummärkning eller batchmärkning/satsnummer inte föreskrivs. 
 
Märkning enligt produktsäkerhetsdirektivet tillämpas för varor avsedda för konsumenter 
eller som kan antas komma att användas av konsumenter. Med konsument avses en fysisk 
person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 
 
IIH rekommenderar följande: 
• För professionella rengöringsprodukter som har en hållbarhet över 30 månader ska 

hållbarhetstid/sista förbrukningsdatum inte anges. Lång hållbarhet är normalfallet för de 
allra flesta IIH-produkter. 

• Om hållbarhetstester visar att produkten har begränsad hållbarhet (t.ex. klorinnehållande 
produkter) anges: 
”hållbar minst…..” 
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• En lämplig begränsad hållbarhetstid (t.ex. 24 månader, 2 år) anges i produktfaktablad. 
Hållbarhetstid/sista förbrukningsdatum bör inte anges på produktetikett eller förpackning, 
främst p.g.a. platsbrist särskilt när det gäller flerspråkiga etiketter. 

• Batch/datum-märkning bör finnas på förpackningen. 
• På förpackningen bör krav på speciella lagringsbetingelser anges, t.ex. ”förvaras 

frostfritt”. 
• I säkerhetsdatabladets avsnitt 7 ’Hantering och lagring’ anges vad som krävs för säker 

lagring. 
 


