
 
 
Bruger: 
Du er downstream bruger og/eller  
professionel slutbruger, når du køber
 dit blæk fra EU-lande. Dette gælder 
også, hvis du blander blækket med 
f.eks. sterilt vand eller andet blæk, 
som angivet i sikkerhedsdatabladet. 
Dine forpligtigelser er: 

Læs mere på www.tjekfarverne.dk 
Spørg Miljøstyrelsen om kemikaliereglerne  

på tatovering@mst.dk

At tjekke om blækket overholder EU-reglerne, herunder 
om det indeholder forbudte stoffer. Du skal også tjekke, 

om blækket er mærket korrekt på dansk.  

Det omfatter, at der på flasken står:   
»Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«, 
og at der på flasken eller i medfølgende brugsanvisning står: 

• et referencenummer til entydig identifikation af partiet, 
• ingrediensliste, herunder eventuelle PH-regulatorer,
• hvis der er nikkel i blækket: »Indeholder nikkel.  

Kan forårsage allergiske reaktioner«,
• hvis der er chrom (VI) i blækket: »Indeholder chrom 

(VI). Kan forårsage allergiske reaktioner«, og 
• sikkerhedsforskrifter.

Obs. Du skal oplyse dine kunder om ovenstående,  
inden du begynder at tatovere.

At tjekke om der i sikkerhedsdatabladet 
er angivet, at blækket er til brug til  

tatovering og/eller permanent make-up, 
samt at du bruger blækket som beskrevet i 
sikkerhedsdatabladet. Her skal anvendelser 
der frarådes også fremgå, dvs. hvis blækket 

ikke kan blandes med f.eks. sterilt vand 
eller andet blæk uden at udgøre  

en sundhedsrisiko.

2 At du skal kontakte din(e) 
leverandør(er), hvis du har 

nye oplysninger om faren ved 
blækket, eller hvis de oplyste 

sikkerhedsforanstaltninger ikke 
er tilstrækkelige. 
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Distributør: 
Hvis du alene opbevarer og sælger 
blækket videre til andre tatovører, 
privatpersoner eller virksomheder 
(ikke hvis du bruger det på 
kunder), er du distributør, 
og har derfor yderligere 
følgende forpligtelser:3

At videregive information om 
sikker brug til kunderne, herunder 

videresende sikkerhedsdata- 
blade/dokumentation. 
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1. Du skal være opmærksom på, at hvis du køber dit blæk på anden vis eller  
håndterer det anderledes end angivet her, så kan dine forpligtigelser være anderledes. 

At sikre dig, at du ikke
markedsfører produkter, der 
ikke er i overensstemmelse 

med CLP-forordningen, hvilket 
omfatter korrekt klassificering, 

mærkning og emballering.

Forpligtelser for tatovører  
og kosmetiske tatovører  
Afhængig af, hvor du køber dit blæk og hvordan du håndterer det, så 
kan du have forskellige forpligtigelser og roller i leverandørkæden1. 
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https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/hvad-betyder-reach-og-clp-for-din-virksomhed/downstream-brugeres-rolle-og-ansvar/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/hvad-betyder-reach-og-clp-for-din-virksomhed/distributoerers-rolle-og-ansvar/

