
 

Rådlappen är utformad på uppdrag av Svenska Sällskapet för Arbets- och miljödermatologi. Om hela 
eller delar av rådlappens text används skall källan framgå. 

 

22. 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (Kathon CG) 
 

Metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon (Kathon CG) 
 
Lapptest har visat att du har kontaktallergi mot metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon. Detta 
innebär att du riskerar att få eksem om du kommer i direktkontakt med dessa ämnen. 
Allergin kommer att finnas kvar hela ditt liv men styrkan kan variera med tiden och försvagas ju 
mindre du utsätter dig för dessa ämnen. 
 
Metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon är konserveringsmedel som ofta förekommer 
tillsammans. Numera finns även produkter som enbart innehåller metylisotiazolinone. 
Konserveringsmedel används i många produkter och processer för att förhindra växt av t.ex. 
bakterier, svamp och alger. 
 
Metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon kan finnas i kosmetika och produkter för 
personlig hygien, diskmedel och andra tvätt- och rengöringsmedel samt även i skärvätskor, 
vattenbaserade limmer och färger. Det förekommer även i tryckeribranschen. Det används 
inte i livsmedel. Metylklorisotiazolinon ensamt eller i kombination med andra 
konserveringsmedel kan förekomma i produkter inom industrin. De används också i produkter 
för djur, typ hundschampo. 
 
Undvik kontakt med metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon genom att noggrant läsa 
innehållsförteckningar på förpackningar. På kosmetika, hudvårdsprodukter och hygienartiklar 
måsta man deklarera att produkten innehåller metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon. 
MCI/MI får inte förekomma i högre halt än 15 ppm i kosmetika och produkter för personlig 
hygien. I övriga produkter måste metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon deklareras om 
de innehåller mer än 15ppm = 0,0015%. 
 
Det finns många kosmetika och produkter för personlig hygien som inte innehåller 
metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon. 
 
Methylchloroisothiazolinone och methylisothiazolinone är det namn som måste anges på 
kosmetika och produkter för personlig hygien. (INCI-namn). På övriga produkter kan även 
Kathon CG, Kathon WT, Kathon LX, Kathon 886 och 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on och 
2-metyl-4-isothiazolin-3-on förekomma. Metylklorisotiazolinon kan kallas Neolone 950. 
 
CAS-nr: methylchloroisothiazolinone och methylisothiazolinone: 55965-84-9; 
methylchloroisothiazolinone: 26172-55-4; methylisothiazolinone: 2682-20-4. 
 
Informera din läkare om att du är allergisk mot metylklorisotiazolinon och metylisotiazolinon 
(Kathon CG). 
Om du har frågor kontakta………………………………. 
 


