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Den Blå Krans’ kriterier for hygiejne og tissue produkter
Begrundelsen for at lave kriterier for denne type produkter er, at produkterne er i direkte hudkontakt, og
fordi nogle produkter på markedet indeholder stoffer, der kan være problematiske med hensyn til
hudallergi ved hyppig eller længere tids eksponering. Her tænkes der blandt andet på parfume og
konserveringsmidler. Derudover kan denne type produkter indeholde små mængder af andre allergene
stoffer såsom kolofonium.
Den Blå Krans skal hjælpe forbrugerne til at vælge produkter, hvor der ved brug er en minimal risiko for
allergiske reaktioner på huden.
Med Den Blå Krans på produktet får du:
•
•
•

Ingen parfume eller lotion
Ingen MI (eller andre allergene konserveringsmidler)
Minimal risiko for allergisk reaktion på huden

Hvilke produkter kan mærkes?
De produkter, der er omfattet af kravene, er bleer, bind, trusseindlæg, ammeindlæg, plastre, køkkenrulle,
toiletpapir og lignende produkter, der kommer i kontakt med huden, og hvor funktionen er at opsuge og
fastholde eller indkapsle væske eller lignende. Det betyder, at inkontinensprodukter,
engangsskifteunderlag, papirlommetørklæder, papirservietter, dry wipes, skumvaskeklude, vat og
vatrondeller også er omfattet af kriterierne.

Krav 1 – Oplysning om produktets sammensætning
Produktets fulde sammensætning skal oplyses med angivelse af samtlige indgående råvarer,
hjælpekemikalier og proceskemikalier. En råvare skal angives med alle indgående stoffer (jf. definition
herunder), cas-nr., mængde og funktion i produktet. En råvare kan angives med handelsnavn, såfremt
sammensætningen ikke er kendt for ansøger. Ansøger har efterfølgende ansvaret for, at
underleverandørerne indsender den krævede dokumentation til Astma-Allergi Danmark.
Som indgående stof regnes alle stoffer i produktet/råvaren uanset mængde angivet ned til detektionsgrænsen.

Der skal tillige indsendes sikkerhedsdatablade for råvarerne.
Bemærk, at ansøger altid har pligt til at oplyse om alle forhold, herunder viden om forureninger og
lignende, der kan være relevante for vurderingen af produktet.
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Bemærk, at såfremt der anvendes træbaserede råvarer, skal træsorten oplyses (jf. krav 2) og kravene til
kolofonium (jf. krav 3 C) skal opfyldes ved brug af nåletræ.
Dokumentationskrav: Produktets sammensætning, der indeholder oplysninger om samtlige indgående
stoffer med angivelse af kemisk navn/INCI, cas-nr., mængde og funktion. Råvarer kan angives med
handelsnavn, såfremt underleverandøren indsender oplysninger om råvarens fulde sammensætning
direkte til Astma-Allergi Danmark. Der vedlægges en skematisk tegning af produktet, hvor alle dele
identificeres – gerne med henvisning til sammensætningen, og en beskrivelse af produktionen med
angivelse af hvor og hvilke proceskemikalier, der anvendes.

Krav 2 – Non-woven, fluff og pulp
Det skal oplyses hvilke stoffer råvaren består af (non-woven) eller hvilke(n) træsort(er) råvaren består af
(fluff/pulp).
Det skal oplyses, om der i produktionen af råvaren er anvendt procesvand, proceskemikalier eller
hjælpekemikalier, som kommer i kontakt med den færdige råvare. Hvis dette er tilfældet, skal det oplyses,
hvilke kemikalier der er tale om. En procesbeskrivelse skal ligeledes fremsendes med angivelse af, hvor de
enkelte proceskemikalier anvendes.
Bemærk, der findes krav til indholdet af kolofonium for træbaserede råvarer (jf. krav 3C).
Dokumentationskrav: Procesbeskrivelse samt opgørelse over de materialer råvaren består af, og de
proceskemikalier og hjælpekemikalier, der anvendes i produktionen af råvaren angivet med kemisk
navn/INCI, cas-nr., evt. mængde og funktion.

Krav 3 – Specifikt udelukkede stoffer/blandinger
A. Stoffer, der er klassificeret H317 må ikke indgå i produkt eller i råvarer.
B. Stoffer, der på anden vis vurderes at være sensibiliserende må ikke indgå i produkt eller råvarer.
C. Kolofonium må ikke tilsættes produkt eller råvare. Indgår der træbaserede råvarer, skal disse
dokumentere et lavt indhold af kolofonium markørerne: abeitic acid, dehydroabietic acid og 7oxodehydroabietic acid. Kolofonium markørerne må ikke findes i råvaren i mængder over 5 ppm per
råvare.
D. Parfume må ikke indgå i produkt eller råvarer.
E. Lotion, salve, creme eller andre kosmetiske produkter, må ikke indgå i produktet.
Dokumentationskrav: Punkt A, B, D og E: Samme som krav 1. Punkt C: Mængden af markørstofferne skal
dokumenteres ved gaskromatografiske analyse eller tilsvarende af 3 forskellige produkter/batchs.
Detektionsgrænsen for den anvendte test skal ligge under kravgrænsen. Dette krav skal kunne
dokumenteres løbende.

Version 1.0

Side 2 af 3

Krav 4 – Farvestoffer
Tryk/print tillades ikke på produktet.
Undtagelse: For bleer kan print/tryk tjene en funktion for produktet, og det tillades derfor på produktets
yderside. Farvestoffer skal leve op til kravene til indgående stoffer (Krav 3).
Er tryk/print nødvendig af hensyn til produktionsprocessen, tillades dette såfremt trykket/printet
minimeres.
Dokumentationskrav: Samme som krav 1. Farvetryk/print skal tydeligt fremgå af den skematiske tegning af
produktet. Alternativt kan der medsendes produktprøve eller billede til vurderingen.

Krav 5 – Kontrol af artwork
Der skal indsendes artwork/label/emballage til godkendelse. Brugen af logoet skal være i
overensstemmelse med Astma-Allergi Danmarks retningslinjer.
Dokumentationskrav: Artwork/label/emballage.
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