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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics

Per inhalació de vapors i gasos
(pintures, desencofrants, dissolvents, additius, hidrocarburs
derivats de l’asfalt, escumants per a aïllament, coles, etc.)

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal disposar de la fitxa de dades de seguretat, facilitades pel proveïdor, dels productes químics que
s’utilitzen.
• S’han d’utilitzar correctament els productes, segons les prescripcions del fabricant (fitxa tècnica) i el
procediment de treball establert.
• Cal substituir, sempre que sigui possible, el producte químic que contingui un agent químic perillós per un
altre que no ho sigui o de menor grau de perillositat.
• Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així ho determini, cal
adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball.
• Cal reduir al mínim el nombre de treballadors exposats.
• S’ha de reduir al mínim la durada i la intensitat de les exposicions a gasos o vapors.
• 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 seu
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.
• Cal disposar d’instal·lacions apropiades per a la higiene personal.
• Els treballadors han d’adoptar mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en l’àrea
de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a vapors i gasos s’han de rentar les
mans, la cara i la boca.
• És prohibit preparar i conumir d’aliments, com també beure i fumar en les àrees de treball on hi hagi
exposició a vapors i gasos.
• La roba de treball és d’ús obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en
finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a mínim, cada dia.
• En operacions que impliquin un risc per emissió de vapors i gasos i es treballi amb equips que no disposin
d’un dispositiu adequat de captació o d’extracció, sempre que sigui possible cal treballar a l’aire lliure. Si
s’ha de treballar a l’interior de locals, aquests locals han d’estar adequadament ventilats.
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Proteccions col·lectives
No aplicable.

Equips de protecció individual
• Casc.

• Calçat de seguretat.

• Mascareta.

• Roba de treball.

• Màscara.
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