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Negleprodukter – hvilken lovgivning reguleres de under 
 

Der findes mange varianter af produkter til at anvende på og omkring negle samt 

produkter til at lave kunstige negle. Nogle af disse produkter kan være vanskelige 

at definere i henhold til, hvilken lovgivning de reguleres under. Flere 

negleprodukter kan defineres som kosmetiske produkter, mens andre vil høre 

under EU's generelle kemikalielovgivning (REACH og CLP forordningerne). 

 

Definition af et kosmetisk produkt fremgår af kosmetikforordningens 

artikel 2, stk. 1, litra a: 

”Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med 

dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår og anden hårvækst, 

negle, læber og ydre kønsorganer) eller med tænderne og mundens slimhinder, 

udelukkende eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at 

ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere 

kropslugt”. 

 

For at et produkt kan defineres som værende et kosmetisk produkt, er der, jf. 

definitionen ovenfor, flere faktorer som skal være opfyldt. I en sådan vurdering vil 

man tage udgangspunkt i definitionen, som primært fokuserer på produktets 

funktion og applikationssted, men det vil også blive lagt vægt på andre forhold som 

eksempelvis sammensætningsoplysninger (stoffernes virkemåde), anpriste formål 

og produktets virkemåde samt produktets præsentation. I forhold til at vurdere 

negleprodukter, er de tre betingelser, som er væsentlige for at et negleprodukt skal 

kunne defineres som et kosmetisk produkt: 

1. Det skal være tale om et kemisk stof eller en kemisk blanding  

2. Produktet skal være beregnet til at komme på huden eller de naturlige 

negle 

3. Formålet skal være at rense, ændre udseende, beskytte eller holde i 

god stand. 

 

Et negleprodukt vil typisk blive betragtet som en kemisk blanding, hvis det ikke 

kan defineres som et kosmetisk produkt, og vil dermed være omfattet af den 

generelle kemikalielovgivning. Herunder bl.a. CLP forordningens regler om 

klassificering og mærkning. Kosmetiske produkter er ikke omfattet af CLP-

lovgivningen og skal derfor ikke mærkes med faresymboler. 

 

Definitionen af en kemisk blanding (REACH- og CLP forordningerne) 

REACH (artikel 3, stk. 1 og 2) og CLP (artikel 2, stk. 7 og 8) har følgende 

definitioner af stoffer og blandinger: 

”»stof«: et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, 

indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af 

stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, 
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bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets 

stabilitet eller ændrer dets sammensætning.” 

 

”»blanding«: en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere 

stoffer.” 

 

REACH forordningen omfatter alle kemiske stoffer, der markedsføres i EU i 

mængder over 1 ton og fastsætter dertil krav til udarbejdelse af 

sikkerhedsdatablade for farlige kemiske blandinger. CLP forordningen omfatter 

alle kemiske stoffer og blandinger, der markedsføres i EU, og stiller krav om 

klassificering, mærkning og emballering.  

 

Kosmetiske produkter, der er omfattet af kosmetikforordningen, er dog specifikt 

undtaget fra REACH forordningens krav om oplysninger i leverandørkæden 

herunder sikkerhedsdatablade (REACH artikel 2, stk. 6, litra b) samt fra hele CLP 

forordningens anvendelsesområde (CLP artikel 1, stk. 5 litra c).  

 

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om regler for kemiske blandinger: 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/ 

 

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om regler for kosmetiske produkter: 

www.kosmetikregler.dk 

 

Liste over negleprodukter 

Nedenfor gives eksempler på forskellige typer af negleprodukter samt hvilken 

lovgivning de reguleres under. Listen er ikke udtømmende, og der er ikke taget 

hensyn til produkternes eventuelle anprisninger eller øvrige forhold som kan 

komplicere denne vurdering. Der skelnes mellem om produkterne er omfattet af 

Kosmetikforordningen eller den generelle kemikalielovgivning i EU; herunder CLP 

forordningen, der fastsætter krav til klassificering, mærkning og emballering.  

 

 Gelenegle 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes direkte på den naturlige negl for 

at skabe en ny negl. Dette ændrer neglens udseende.  

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

 Væske og akrylpulver 

Beskrivelse: De to produkter betragtes som et kit, altså ét produkt, idet de skal 

anvendes sammen/blandes. Kemisk blanding, der anvendes direkte på den 

naturlige negl, for at skabe en ny negl. Dette ændrer neglens udseende.  

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

 Modellerings/skulpteringsgele til franske negle. 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes på den naturlige negl og den 

kunstige negletip for at danne en ny negl. Produktet er sammenligneligt med 

en almindelig gelenegl, som ændrer den naturlige negls udseende.  

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

  

 Tip blender  

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes til at dække området mellem den 

kunstige negl og den naturlige negl. Produktet er sammenligneligt med en 

almindelig gelenegl, som ændrer den naturlige negls udseende. 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/
http://www.kosmetikregler.dk/
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 Produkter som anvendes i udformningen af gele/akryl negle (Top 

coat, primer, bonder, dehydrator, sealer, basecoat) 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes på den naturlige negl for at rense 

eller beskytte neglen. Den færdige proces ændrer neglens udseende. 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

NB. Såfremt et af ovenstående produkter udelukkende anvendes på den 

kunstige negl, vil der være tale om en kemisk blanding (EU’s 

kemikalielovgivning, herunder CLP-forordningen). 

 

 Produkt til rensning af gelenegle 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes udelukkende til at 

fjernesnavs/rester af gele på geleneglen. Ingen direkte kontakt med den 

naturlige negl/huden. 

Vurdering: Kemisk blanding (EU's kemikalielovgivning, herunder CLP-

forordningen). 

 

 Produkt til at fjerne gelenegle/kunstige negle fra den naturlige negl 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes til at rense den naturlige negl. 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

 Produkt som renser den kunstige negl inden påsætning 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes til at rense den kunstige negl 

inden påsætning. Ingen direkte kontakt med den naturlige negl. 

Vurdering: Kemisk blanding (EU’s kemikalielovgivning, herunder CLP-

forordningen). 

 

 Reparationslim til naturlige negle (fx revner) 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes på den naturlige negl for at 

beskytter eller holde i god stand.  

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

 Neglehærder 

Beskrivelse: Kemisk blanding der anvendes på den naturlige negl for at 

beskytte/pleje neglen.  

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

 Lim til kunstige plastnegle 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der skal lime en plastnegl til den naturlige negl. 

Limens hovedfunktion vil være at lime neglen på.  

Vurdering: Kemisk produkt (EU's kemikalielovgivning, herunder CLP-

forordningen). 

NB. Hvis limen indeholder farve eller glimmer kan det overvejes, om 

funktionen er at ændre udseende, og der dermed kan blive tale om et 

kosmetisk produkt. 

 

 Neglelak 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes på den naturlige negl. 

Neglelakken ændrer neglens udseende. 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 

 

 Neglebåndsfjerner 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes på den naturlige negl for at pleje 

neglen/ændre udseende. 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen). 
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 Neglelakfjerner 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes for at fjerne neglelak på den 

naturlige negl. Neglelakfjerneren renser neglen/ændrer dens udseende. 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen) 

 

 Neglelak fortynder 

Beskrivelse: Kemisk blanding, der anvendes til at fortynde en neglelak, hvis 

den er ved at udtørre.  

Vurdering: Kemisk produkt (EU's kemikalielovgivning, herunder CLP-

forordningen). 

 

 Renseprodukter til instrumenter  

Beskrivelse: Kemisk blanding, som renser de forskellige instrumenter, som 

anvendes til at udforme de kunstige gelenegle. Ingen direkte kontakt med den 

naturlige negl. 

Vurdering: Kemisk produkt (EU's kemikalielovgivning, herunder CLP-

forordningen). 

 

 Glimmer 

Beskrivelse: Glimmer, som markedsføres sammen med en neglelak med 

henblik på at man skal blande de to produkter (samme kit). 

Vurdering: Kosmetisk produkt (Kosmetikforordningen) 

NB Glimmer, som markedsføres separat til hobbybrug (fx dekoration af 

påskeæg og andre hobbyartikler), betragtes som en kemisk blanding (EU’s 

kemikalielovgivning, herunder CLP-forordningen). 

 


