
Vigtig information til alle tatovører og ejere af tatoveringsstudier! 

 

Som I alle allerede har bemærket, er vi i år i overgangsfasen af Kommissionens forordning (EU) 2020/2021, 

også kaldet: Tattoo-REACH, som træder i kraft næste år 2022 den 4. januar. Denne nye lov, der har til 

formål at regulere tatoveringsprodukter i hele Europa og skabe en ensartet standard i hele EU, begrænser 

blandt andet også brugen af visse ingredienser, herunder nogle pigmenter og konserveringsmidler, som 

tidligere måtte bruges i produktionen af tatoveringsfarver. 

 

I fremtiden kan nogle af disse stoffer kun være til stede i tatoveringsprodukter i meget små mængder. 

Maksimumsgrænser i intervallet 0,02% og derunder vil effektivt forbyde brugen af disse stoffer. 

Fremtrædende eksempler på dette er Blue 15 og Green 7, for bevarelsen i tatoveringsfarver blev startet for 

disse ambitiøse petitioner, som i øvrigt stadig kører. For pigmenterne Blue 15 og Green 7 er der dog en 

overgangsperiode frem til 2023. 

 

Andre pigmenter og også konserveringsmidler påvirkes imidlertid af denne omstændighed, som delvist 

forekommer i de tatoveringsblækmærker, vi distribuerer. Af forskellige årsager er det endnu ikke lykkedes 

producenterne af disse mærker at udskifte de ingredienser, der snart ikke længere vil være tilladt med 

andre, for at sikre en ensartet kvalitet af de berørte nuancer. Efter gentagen konsultation og den aktuelle 

situation skal vi derfor informere dig om, at en stor del af de aktuelt udbudte tatoveringsfarver i vores 

sortiment ikke længere må sælges, købes, opbevares og bruges fra 4. januar 2022. 

 

Desværre har vi modtaget utilstrækkelige oplysninger fra vores leverandører om, hvornår alternativer kan 

forventes. Så at give dig et overblik over, hvilke tatoveringsfarver der påvirkes er ikke mulig pt. . Vi forstår 

den usikkerhed, der har eksisteret på din side siden begyndelsen af året med offentliggørelsen af REACH -

loven og nu endnu længere. 

 

Vi har forsøgt at bruge vores indflydelse for dig i årevis og forsøger at finde en rettidig løsning på dette 

problem i branchen sammen med producenter af tatoveringsblæk og alle interessenter. 

 

Og så snart vi har nyheder om dette emne, vil vi straks informere dig. 

 

Kom godt igennem denne sandsynligvis temmelig farveløse tid! Vi håber, at vi alle snart igen kan nyde det 

fulde farvespektrum for alle tatoveringsfarver. 


