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Contactes amb sunstàncies corrosives

En operacions de manteniment de plantes

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal gestionar els productes químics segons la seva fitxa de dades de seguretat, que lliurarà el proveïdor dels
productes químics que s’utilitzin.
• Cal limitar la quantitat d’aquestes substàncies a l’obra a les que siguin estrictament necessàries.
• Els productes químics utilitzats en aquestes tasques s’han de col·locar en zones d’apilament, en magatzems
de manera del tot ordenada o en locals especials protegits.
• Sempre que sigui possible, s’ha de substituir l’agent químic perillós per un altre que no ho sigui o ho sigui en
menor grau.
• El betum, el fuel i altres productes químics han d’estar emmagatzemats en dipòsits estancs, hermètics i
degudament legalitzats.
• Tots els envasos (dipòsits, bidons, sacs o similar) que continguin productes químics han d’estar degudament
etiquetats pels fabricants, distribuïdors i importadors, per tal que els treballadors estiguin informats del
contingut i puguin adoptar les mesures de prevenció adequades, En cas que ja no es disposi de la
identificació facilitada pel fabricant, s’han de col·locar etiquetes identificatives amb el nom del producte, així
com també el pictograma que adverteix de la seva perillositat.
• Aquests productes han d’estar manipulats per personal especialitzat.
• En cas que es produeixin vessaments accidentals, s’han de dipositar en els contenidors de productes
especials abans de ser retirats per gestors autoritzats.
• Els residus resultants de les operacions de manteniment cal dipositar-los en contenidors específics i evacuar
los a través de gestors autoritzats.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives
• Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctament
senyalitzades.

Equips de protecció individual
• Casc.

• Calçat de seguretat.

• Mascareta (quan sigui necessari).

• Roba de treball.

• Guants contra agressions químiques.
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