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Kolofonium 
 

Lapptest har visat att du har kontaktallergi mot kolofonium. 
 
Detta innebär att du riskerar att få eksem om du kommer i direktkontakt med detta ämne. 
Kontaktallergin kommer att finnas kvar hela ditt liv men styrkan kan variera med tiden och 
försvagas ju mindre du utsätter dig för ämnet. 
 
Kolofonium är naturharts från barrträd och förekommer i kåda från gran och tall. Kolofonium 
används främst för sin klistrande förmåga.  
 
Kolofonium kan förekomma i följande produkter: 

- virke och kåda av gran och tall, lärk, sågspån, tallolja, såpa  
- häftplåster (vissa), tejp, klisterlappar, etiketter, isolerband, tätmassor 
- kosmetika: t ex mascara, ögonskugga, läppstift, rouge 
- bisalva, kådsalva, tjärtvål 
- skokräm, skidvalla, vårtmedel 
- lackfärg, fernissa, lim, tryckfärg, skeppsbottenfärg 
- rostskydds och ytbehandlingsmedel 
- flussmedel (vid lödning) 
- fiolharts, antiglidmedel (harts) för gymnaster och brottare 
- tandläkarmaterial (fluorlack, hartskloroform) 
- skärvätskor 
- våtstarkt papper (enstaka kolofoniumallergiska personer upplever försämring vid 

pappershantering) 
- Mezink sårplåster, Duoderm E 
 

Då kolofonium kan finnas i många olika produkter är det viktigt att du använder 
innehållsdeklarerade produkter. Du bör undvika kontakt med produkter där kolofonium eller 
någon av dess synonymer nämns i innehållet. Använd tejp med akrylatbaserat häftämne. 
 
Synonymer till kolofonium: naturharts, talloljeharts, tallharts, hartsolja, rosin, rosin oil, 
kolofoniumgummi, kolofoniumtallolja (abietinsyra, abietin alkohol, abietyl alkohol) 
 
Om man är allergisk mot kolofonium finns det ökad risk att man är allergisk mot tea tree oil, 
perubalsam, doftämnen, vissa växter exempelvis krysantemum och vissa kryddor (muskotnöt, 
muskotblomma, paprika, kryddnejlika). 
 
INCI namn: colophonium. Kosmetika och produkter för personlig hygien skall vara märka 
med INCI namn enligt gällande lagstiftning. INCI=International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients. 
 
CAS-nr: 8050-09-7 (även 8052-10-6 tallharts, 9014-63-5 kolofoniumträ, 73138-82-6 
naturharts- alla dessa har även kolofonium som ”svenskt namn”) 
 
Informera din läkare om att du är kontaktallergisk mot kolofonium. 
 
Om du har frågor kontakta………………………………. 


