Välj leverantörer och
produkter med omsorg.
Välj medlemsföretag i KTF
så kan du lugnt ägna dig åt
att göra dina kunder fina i håret.

Alla har vi ansvar
Alla led, leverantörer, distributörer, salonger och butiker har ansvar
att använda produkter som uppfyller alla lagstiftningskrav då det
gäller innehåll och miljö.
Val av leverantör är helt avgörande. Väljer du en leverantör som
är medlem i KTF har du godkända produkter att arbeta med.
Sedan kan du helt fokusera på ditt frisörjobb.
Vad gör KTF
KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet är branschorganisation för
leverantörer av hårvårdsprodukter till
frisörer.
KTF har regelbundna kontakter med
myndigheter, media, Frisörföretagarna
m.fl. Vid våra mötena med Frisörföretagarna byter vi erfarenheter, ömsesidigt uppdaterar oss och startar
gemensamma projekt.
KTF:s lista över lagar, regler och
krav kan användas som en checklista
där ni kan kontrollera att era produkter
uppfyller de vanligaste kraven i
lagstiftningen. Att följa lagstiftning är
grunden för en god affärsmoral, något
som ger din verksamhet kvalitet och
mervärde.

Exempel på krav som
KTFs medlemmar
Företags ekonomiska
ställning
Företaget ska

•
•
•

följa svensk lagstiftning
ha funnits i minst 2 år
ha en omsättning på mer
än 5 milj/år

•

verka som aktiebolag eller
handelsbolag

•
•

betala skatt
göra årsredovisning.

Företags administration
Företaget ska

•

följa KTF:s stadgar och betala
medlemsavgift varje år

•

följa de beslut som fattas inom
sektionen

•

följa branschrekommendationer
och liknande.

Exempel på lagstiftning som
medlemsföretagen följer

Tryckbehållare
Får ej utsättas för direkt solljus
eller temperaturer över +50˚C. Får
ej punkteras eller brännas. Gäller
även tömd behållare. Spraya inte
EXTREMT
BRANDFARLIG
mot öppen låga eller glödande
material. Förvaras åtskilt från antändningskällor
– Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för
god ventilation. Undvik inandning av spray.

Läkemedelsverkets föreskrifter
(grundade på EU:s Kosmetikdirektiv)

•

Alla företag och produkter ska
anmälas till Läkemedelsverket.

•

Avgifter för produkterna ska betalas
till Läkemedelsverket varje år.

•

Ämnen och dofter som ingår i
produkterna ska vara i enighet med
Läkemedelsverkets föreskrifter.

•

Alla produkter ska vara korrekt
märkta, och i förekommande fall
ha varningstexter på svenska
(hårfärgning, blondering, fixering
och permanent).

•

Korrekta instruktioner om hur man
använder/hanterar produkter för
hårfärgning, blondering, fixering och
permanent ska finnas på svenska.

Räddningsverkets föreskrifter

•

Brandfarliga aerosoler ska vara
varningsmärkta på svenska.

•

Hantering, transport och förvaring
av brandfarliga aerosoler ska vara
korrekt.

Förordning om producentansvar
för förpackningar

•

Företaget ska vara registrerade
hos REPA och betala förpackningsavgifter.

Företagets marknadsföring
VARNINGSTEXT
Innehåller väteperoxid. kan framkalla allergisk
reaktion. Använd ej till färgning av ögonfransar
och ögonbryn. Undvik kontakt med ögonen.
Skölj genast ögonen om produten kommer i kontakt med dem. Skölj håret väl efter
användning. Använd bifogade plasthandskar.
Förvaras oåtkomligt för barn. Se botten för
ingredienser. Läs hela bruksanvisningen noga.

Marknadsföringslagen gäller i Sverige
och innebär att

•

Marknadsföringen ska vara
vederhäftig och inte vilseledande.

Arbetsmiljö på kontor
och wi fabriker

•

Arbetsmiljölagstiftningens regler
och rekommendationer gäller och
ska följas på kontor, i salonger och
fabriker.

Vill du veta mer ring oss gärna.
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